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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 389/SGDĐT-CTTT-GDCN 

V/v tiếp tục cho phép HS nghỉ học và 

thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

             Hưng Yên, ngày 13 tháng 3  năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX, TT GDNN-GDTX; các cơ sở    

GDNN có học viên chương trình GDTX. 

 

Thực hiện Công văn số 521/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 về việc cho 

phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

82/TB-UBND ngày 06/3/2020, số 84/TB-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tỉnh; Công văn số 367/SYT-NVY 

ngày 12/3/2020 của Sở Y tê về việc phổ biến, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại mơi làm việc và ký túc xá người lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo và yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh thực hiện các nội dung sau:  

1. Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ 

học đến hết ngày 21/3/2020. Trong thời gian học sinh nghỉ học các cơ sở giáo dục 

tiếp tục duy trì các hình thức phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi sức khỏe 

học sinh, hỗ trợ học sinh học tập tại nhà, củng cố thói quen tự học. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục theo phân cấp quản lý tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế địa phương 

chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc men, vật tư y tế, máy đo thân 

nhiệt (tối thiểu 2 chiếc/1 nhà trường có dưới 200 học sinh, hoặc chuẩn bị đủ số 

lượng cần thiết đảm bảo đo thân nhiệt đủ cho 100% học sinh, cán bộ giáo viên 

theo quy định), sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.  

3. Thủ trưởng các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục nghiêm túc thực 

hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 84/TB-

UBND ngày 10/3/2020 và các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 nơi làm việc tại Công văn số 367/SYT-NVY ngày 12/3/2020 của Sở Y 

tế (gửi kèm văn bản) trong đó tập trung thực hiện các nội dung:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, 

các nhà hảo tâm, nhân dân tích cực đóng góp, ủng hộ các thiết bị vật tư y tế, các 

vật dụng cần thiết như khẩu trang, xà phòng, dung dịch rửa tay khô, thiết bị đo 

thân nhiệt… phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả 

cao nhất. 
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- Rà soát, tạm thời hoãn các cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung 

phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức cho học sinh đi 

học trở lại (trong trường hợp không thể hoãn hội nghị, phải được sự đồng ý của 

cơ quan quản lý cấp trên). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

giáo viên, nhân viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt quy định 

trong việc cưới, việc tang, hạn chế tối đa các hoạt động có tụ tập đông người theo 

yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh trong điều kiện bệnh dịch đang còn diễn biến 

phức tạp. 

- Tiếp tục bám sát nội dung hướng dẫn những việc cần làm để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 (đã gửi kèm tại Công văn số 354/SGDĐT-CTTT-

GDCN) để hoàn tất công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện phòng chống dịch 

bệnh, sẵn sàng phương án tổ chức dạy học, phương án cách ly (nếu xảy ra dịch 

bệnh).  

- Các cơ sở giáo dục có học sinh THPT, GDTX tiếp tục duy trì ổn định nề 

nếp học tập, thực hiện tốt công tác tuyền truyền để học sinh yên tâm đi học trở lại 

đầy đủ; đảm bảo thực hiện đúng, đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh; thiết lập 

và duy trì ổn định nề nếp, thói quen cần thiết phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 

thói quen rửa tay, nề nếp kiểm tra thân nhiệt, lau rửa các bề mặt, nắm bắt tình 

hình sức khỏe của học sinh và CB, GV, diễn biến dịch tại địa phương. Hạn chế 

các giao lưu, tiếp xúc gần không cần thiết giữa các cá nhân, nhóm trong trường; 

tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Làm tốt công tác phối hợp 

với y tế, BCĐ phòng chống dịch địa phương các cấp; thực hiện báo cáo đầy đủ, 

chính xác, kịp thời. 

Yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Thủ 

trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; Bộ GDĐT (để b/c); 

- Sở Y tê (để p/h); 

- UBND huyện, TX, TP (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu VP, Phòng CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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