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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-CTrTT 
V/v Cho học sinh nghỉ học phòng dịch 

Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona (nCoV) gây ra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày         tháng 02 năm 2020 

 

     Kính gửi:   

- Phòng  giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;  

- Các trường đại học ngoài công lập. 

 

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (nCoV) gây ra, được sự thống nhất của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo: 

1- Học sinh, học viên, sinh viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực 

thuộc trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 

09/02/2020. 

Sau thời gian trên, tùy diễn biến tình hình dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ 

có thông báo kịp thời đến các đơn vị, trường học. 

2- Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố và Sở Giáo 

dục và Đào tạo; làm tốt công tác phun thuốc phòng dịch bệnh, vệ sinh môi 

trường trong thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Sở: Y tế, TT&TT, LĐ-TH&XH; 

- UBND các quận, huyện;  

- BGĐ, trưởng các phòng Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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