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   UBND TỈNH KHÁNH HÒA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:           /SGDĐT-VP                    Khánh Hòa, ngày         tháng 10 năm 2019 

V/v cho học sinh nghỉ học trong hai 

ngày 30 và 31/10/2019 
 

           

Kính gửi:  

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa 

lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; theo đó, diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), 

bão, mưa lũ sẽ diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian tới. 

 Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục triển khai Công văn số 2438/SDĐT-VP ngày 29/10/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó hiệu quả với ATNĐ có khả năng 

mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. 

 2. Thực hiện cho học sinh nghỉ học trong các ngày 30, 31/10/2019 và có kế 

hoạch bố trí học bù vào thời gian thích hợp. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 (Đính kèm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà) 

 

Nơi nhận:                           
- Như trên (VBĐT- để th/hiện); 

- UBND tỉnh (VBĐT- để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

(VBĐT); 

- Bộ GD&ĐT (VBĐT - để báo cáo); 

- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Thị Lý 
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