UY BAN NHAN DAN
TI1H BA RJA- VUNG TAU
S

/UBND\TP

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do - Haiih phüc
Ba Rfa - Vüng Tàu, ngày ' tháng nàm 2020

V/v cho h9C sinh nghi hQc d
phông, chông dlch Covid-19.
KInh glri:
- S& Giáo duc và Dào tao;
- Sâ Y té;
- Sâ Lao dng - Thucmg binh và XA hi;
- UIBND các huyn, thj xã, thãnh phô.
Xét d nghj cüa S& Giáo dic và Dào tao t?i Th trmnh s 436/TTr-SGDDT
ngày 13/3/2020 ye vic tiêp t11c cho h9c sinh, sinh vién, hçc viên nghi h9c dé
phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh, UBND tinh có kiên nhtr sau:
1. Tré em mm non, bce sinh các cp: tiu hoc, trung hçc cci sâ, trung hc
phô thông, hc viên giáo diic thii?mg xuyên và các Trung tam: Ngoi ng&, Tin hoc,
Giáo diic ki näng song và Bôi duäng van bOa, sinh viên các tru&ng tning cap, cao
dang, dai hc trên dja bàn tinh tiêp tic nghi hc cho den khi có thông báo mài.
2. V các vn d lien quan, d nghj các So: Giáo diic và Dào tao, Lao dng Thuung binh và Xä hi, Y té, UBND các huyn, thj xä, thành phô và các cci quan,
dcin vj tiêp tic thc hin chi dao cüa TIBND tinh t?i Cong van so 1 6281UBND-VP
ngày 28/02/2020 và các vn bàn có lien quan./.
Noi nhln:
-Nhtrtrén;
- TTr.TU; TTr.HDND tinh (b/c);
- Chi tich UBND tinh (b/c);
- UBMTTQVN tinh;
- Các s&, ban, ngành, hôi, doàn the;
- CVP.UBND tinh;
- Các trtrng: TC, CD, DH;
- Báo BR-VT; Dài PTTH tinh;
- L.ru: VT, VX6.
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