
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /TB-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày       tháng       năm 
 

THÔNG BÁO 

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm 

 đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi:     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

 

Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; 

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại hội nghị 

ngày 03/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo 

dục và Đào tạo Kon Tum thông báo việc cho học sinh, sinh viên của tỉnh tạm nghỉ 

học như sau: 

1. Các cơ sở giáo dục bao gồm mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, 

các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học từ chiều ngày 03/02/2020 đến 

hết ngày 09/02/2020. 

2. Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học: 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp học, ký túc xá; 

phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại đơn 

vị mình. 

- Các trường học phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn 

cho phụ huynh, học sinh, sinh viên triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các đơn vị, các cơ sở giáo dục, đào 

tạo trên địa bàn tỉnh  nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c) 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/hợp); 

- Sở Y tế (p/h) 

- Các huyện ủy, thành ủy (p/hợp); 

- UBND các huyện/TP (p/hợp); 

- GĐ, các P.GĐ Sở (để biết);    

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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