
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:         /SGDĐT - VP 
 

V/v báo cáo văn bản giả mạo cho học sinh 

nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19  

     Đắk Lắk, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:      Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

       

  Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk , 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 165/SGDĐT-VP 

15/02/2021 về việc học sinh, sinh viên  đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

đã thực hiện nghiêm túc việc đón trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên 

(HSSV) trở lại trường, tổ chức dạy học từ buổi sáng ngày 17/02/2021; đồng thời 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho HSSV và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên. 

 Tuy nhiên, giữa buổi chiều ngày 17/02/2021, trên mạng xã hội lan truyền 01 

công văn giả mạo (Công văn số 165/SGDĐT-VP ngày 17/02/2021 của Sở 

GD&ĐT Đắk Lắk) cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong cơ sở 

giáo dục thường xuyên của tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu đến hết ngày 28/02/2021. Sự xuất hiện của công văn này đã gây hoang mang 

đối với phụ huynh học sinh, HSSV và cộng đồng.  

 Trước sự việc nói trên, Sở GD&ĐT báo cáo UBND tỉnh và khẳng định: Đây 

là công văn giả mạo, Sở GD&ĐT không ban hành công văn này. Sở GD&ĐT kính 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, kịp thời ngăn chặn, xử 

lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền để HSSV, 

phụ huynh học sinh và nhân dân biết, cảnh giác trước những thông tin giả mạo và 

để ngành Giáo dục tỉnh thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-2021. 

 Trân trọng./.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để b/c); 

- Văn phòng Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Sở Thông tin & Truyền thông (để p/h); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để p/h);  

- Các phòng GD&ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng CMNV;  

- Lưu: VT, VP. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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