UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275 /SGDĐT-VP

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2021

V/v HS đi học trở lại sau thời gian nghỉ
Tết và nghỉ để phòng chống
dịch covid-19

Kính gửi:
- Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm tin học, ngoại ngữ.
Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện văn bản 234/UBND-KGVX đề ngày
21/02/2021 có nội dung cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến ngày
21/3/2021. Đây là văn bản giả mạo, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh,
Sở GDĐT đang đề nghị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo đúng quy
định của pháp luật. Để phụ huynh và học sinh có đầy đủ thông tin, yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học
trở lại bắt đầu từ ngày 22/02/2021.
2. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo
đúng chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn số 258/SGDĐT-VP ngày 18/02/2021.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển
khai thực hiện./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên (Để thực hiện);
- Ô. Trần Văn Tân - PCTUBND tỉnh;
- Sở Y tế (Để phối hợp);
- Phòng, ban Sở;
- Lưu: VT, VP.

Hà Thanh Quốc

