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Số:110/SGDĐT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2020

V/v tiếp tục cho học sinh, sinh
viên nghỉ học 03 ngày (từ ngày
06/02 đến hết ngày 08/02/2020

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;
- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa
bàn tỉnh;
- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thành phố và thị xã;
- Hiệu trưởng/Giám đốc các trường, trung tâm trực
thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo
dục thường xuyên.
Tiếp theo Công văn số 92/SGDĐT-TCHC ngày 02/02/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Tiền Giang về việc thực hiện vệ sinh trường, lớp để phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra;
Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng,
chống dịch bệnh nCoV;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Tiền Giang vào sáng ngày 05/02/2020 trong việc chủ động, tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona;
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các phòng GDĐT,
các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các đơn
vị) tiếp tục thực hiện các công việc như sau:
- Học sinh, học viên các các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung
tâm ngoại ngữ, tin học) và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được nghỉ học 03 ngày (từ ngày
06/2/2020 đến hết ngày 08/02/2020).
- Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona
gây ra theo tinh thần Công văn số 88/SGDĐT-TCHC ngày 31/01/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm cập nhật thông tin thường xuyên
công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi-rút Corona trên các cổng thông tin điện tử: Bộ Y tế

(https://www.moh.gov.vn), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
(http://tiengiang.gov.vn) Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
(http://sgddt.tiengiang.gov.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang
(http://www.thtg.vn), Báo Ấp Bắc điện tử (http://baoapbac.vn) và các phương
tiện thông tin khác.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang yêu cầu Thủ trưởng các
đơn vị, trường học khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần
công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh;
- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH TG (phối hợp);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, TCHC. T.10b

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
Vanphong.sotiengiang
@moet.edu.vn
Cơ quan: Tỉnh Tiền
Giang
Thời gian ký:
05.02.2020 08:53:25
+07:00

Nguyễn Hồng Oanh

