CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 195/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2021

V/v cho trẻ mầm non, học sinh phổ
thông, học viên trong các cơ sở
giáo dục thường xuyên nghỉ học để
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số
79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào
tạo, Công văn điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch COVID-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần
1 với SARS-Cov-2 liên quan đến ca bệnh 1612.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường học, các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30/01/2021 cho đến
khi có thông báo mới; đồng thời nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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