ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Số: 2983/UBND-DL
V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên
nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh

Kính gửi:
- Đại học Huế;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và
ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh Thừa Thiên Huế và tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay; xét đề nghị
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 632/SGD&ĐT-VP ngày
09 tháng 4 năm 2020 về việc báo cáo tình hình triển khai một số nội dung trong
thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến
hết ngày 19/4/2020 và tiếp tục thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình
kết hợp học online cho tất cả các khối lớp cho đến khi học sinh đi học trở lại
theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các
cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn
số 2495/UBND-GD ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP N.Đ Bách;
- Lưu: VT, GD, DL.
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