
  

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 316 /SGDĐT - VP 
V/v học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học  

     để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

        Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 
 

    Kính gửi:  

    - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

    - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; 

    - Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;  

    - Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề 

nghiệp 
 

   

Thực hiện Công văn số 2352/UBND-KGVX ngày 19/3/2020 Ủy ban Nhân 

dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường 

xuyên, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk nghỉ học để phòng chống dịch 

bệnh từ ngày 20/3/2020 đến khi UBND tỉnh có thông báo mới. 

2. Trong thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học, các đơn vị triển 

khai các hình thức dạy học qua internet; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả 

học tập qua internet khi học sinh đi học trở lại; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Khoản 2, Công văn số 73/VPUBND-KGVX ngày 15/02/2020 

của Văn phòng UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Vụ GDTC- Bộ GDĐT (để báo cáo);  

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);  ; 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV;  

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, CTTT. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Thành Cát 
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