
ỦY BANH NHÂN DÂN 

 HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:         /UBND-GDĐT 
V/v đồng ý cho học sinh trên địa bàn huyện 

tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do chủng mới  

của vi rút Corona 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân,  ngày 03 tháng 02 năm 2020 

  

 

Kính gửi:  

       - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

       - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện; 

       - Các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS và  TH&THCS Nhân Mỹ. 

 

Thực hiện Văn bản số 201/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đồng ý cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ 

học, Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 
 

1. Đồng ý cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và THCS Nhân Mỹ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo, hướng dẫn cụ thể 

việc cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và 

THCS Nhân Mỹ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

3. Các đơn vị, cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Giáo dục 

và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc vệ 

sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng trong thời gian học sinh nghỉ học. 
 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Tiểu học và THCS Nhân Mỹ nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c);  

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nhương 
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