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V/v cho hoc Sinhdi hoc trô łoi sau thbi
gian nghi hoc db phông, chÓng Covid-19

Tlâ NÔi, ngâytq-t/ldłng 02 năm 2020

Kinh gfri: Chli tich UBND căc tinh, thânh phÓtryc thuÔcTrung trang

Ngăy 22/02/2020,13ÔGiăo

tąo có Công văn só 509/BGDDT-

GDTrH vÔ vięc diÔuchinh khung kĆhooch thbi gian năm hoc 2019-2020. Theo dó,
thbi gian kĆtthńc năm hoc truóc ngây 30/6/2020, thi trung hoc phÔ thông quÓc gia

tfr ngây 23/7/2020 dĆnngây 26/7/2020vâ dÔnghi căc dia phtrang xem xćt, quyët
dinh cho trč em mâm non, hoc SinhphÔthông, hoc viën giăo dvc thučmgxuyën di
hQCtró ląi tîr ngây 02/3/2020 nĆu tinh hinh Covid-19 dugyckiĆm soăt tÓt,không có
diČn biĆn ph(rc tąp thôm.

Truóc tinh hinh Covid-19 dang có diČnbiĆn ph(rc tąp mÔtsó nuóc, BÔGiăo
duc vâ Đăo tąo dČ nghi Chł tich CJyban nhân dân căc tinh, thânh phÓ tryc thuÔc
Trung uong căn cir tinh hinh thvc tiČncCładia phuung xem xćt, quyĆtdinh cho tre
em mam non, hoc Sinh tiôu hoc, hoc Sinh trung hoc co só tiĆp tlic nghi hoc tir 01
dĆn 02 tuân (hoc Sinh trung hoc phÔthông, hoc viën giăo duc thubng xuyën di hQC
tró ląi tir ngây 02/3/2020).
BÔ Giăo duc vă Đâo tąo dÔnghi căc dia phucyngchi dąo căc nhă tručyngtiëp

tuc thvc hięn nghiëm quy trinh phông, chÓngCovid-19, bâo dâm an toân trubng
hoc theo huóng dăn cńa BÔ Y tĆvâ cła BÔ Giăo dțłc vâ Đâo tąo.
BÔGiăo duc vâ E)âotąo tiĆptuc băm săt tinh hinh diën biĆn vâ kiĆm soăt dich

bęnh dČhuóng dan kip thbi căc dia phucyngtrong quă trinh triën khai thuc hięn kô
hoąch năm hoc 2019-2020.
Trân trong./.
BO TRUONG
Nai nhân.•
- Nhłr tren;
- Thă tuóng Chinh phó (dĆbăo căo);
- PTTgCP Vi E)LÎcDam (db băo căo);
- Ban Chi dąo quÓc gia (db băo căo);
- BÔ Y tĆ (dĆ phÓi hvp chi dąo);
- căc thânh viën BCĐ Bô GDĐT (dć thvc hięn)•,
- căc GDĐT (dć thvc hięn);
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