
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:   201     /SGD&ĐT-VP    

V/v thực hiện một số nội dung trong và sau thời 

gian học sinh nghỉ học từ 04/2 đến 09/2/2020 

   Thừa Thiên Huế, ngày 03  tháng 02  năm 2020 

             

         Kính gửi:   

                          - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

                          - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

                          - Các Trung tâm GDNN-GDTX.  
 

 

  Tiếp theo Công văn số 198/SGD&ĐT- VP ngày 03/02/2020 của Sở GD& 

ĐT về việc cho học sinh nghỉ  học phòng, chống dịch viêm đường hô hấp chủng 

mới của vi rút Corona. Trong thời gian học sinh nghỉ học theo lịch của UBND tỉnh, 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau : 

          1. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn đơn 

vị thực hiện các biện pháp sát trùng, diệt khuẩn, làm vệ sinh môi trường cơ quan, 

trường học, đồng thời có phương án chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như khẩu 

trang (vận động và tiếp nhận sự viện trợ của các tổ chức, cá nhân), xà phòng rửa 

tay, . . . để sau khi học sinh  trở lại trường đảm bảo học sinh có đủ khẩu trang bảo 

vệ và xà phòng để vệ sinh tay.   

          Phối hợp cơ quan y tế địa phương để tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ quản 

lý và nhân viên y tế học đường về phòng chống dịch.  

          Chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh trong đơn vị để kịp thời báo cáo cơ quan y tế và cơ quan chủ quản 

trong các tình huống phát sinh. 

         Thường xuyên theo dõi thông tin của Sở GD&ĐT để cập nhật kịp thời và có 

phương án chủ động xứ lý khi có tính huống điều chỉnh thay đổi các kế hoạch. 

         2. Tuyệt đối không tập trung học sinh để dạy học hoặc sinh hoạt dưới bất cứ 

hình thức nào. 

        3. Rà soát điều chỉnh các hoạt động giáo dục của nhà trường phù hợp, đồng 

thời xây dựng phương án dạy bù để bảo đảm tiến độ chương trình chung. 

        4. Giao trách nhiệm cho Thanh tra Sở và phòng GDCN-GDTX tăng cường 

kiểm tra đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị, trung tâm tập trung học sinh, 

học viên không đúng quy định.  

 Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc./.  
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo); 

- UBND tỉnh  (Báo cáo); 

- UBND huyện/thị xã/TP Huế; 

- Các Phòng, Ban của Sở; 

- Website Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tân 
 

(Phối hợp chỉ đạo); 
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