UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 329 /SGDĐT-VP

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho học sinh trung học phổ thông,
học viên giáo dục thường xuyên đi
học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để
ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số
1129/UBND-VX ngày 28/02/2020 về việc tổ chức hoạt động dạy và học sau thời gian tạm
nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT và
trực thuộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Giám đốc các Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các cơ sở giáo
dục), như sau:
1. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ
ngày 02/3/2020.
2. Đối với học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ
học đến hết ngày 08/3/2020. Sau thời gian trên tùy tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào
tạo sẽ có thông báo.
3. Tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế
về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiến hành vệ sinh trường, lớp
học chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.
4. Chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch rửa tay cho cán bộ, giáo viên,
học sinh và học viên sử dụng trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường. Kết thúc mỗi buổi
học, phải duy trì thực hiện vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh theo đúng quy định.
5. Các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tuyệt đối
không tổ chức dạy thêm, học thêm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay các
công việc trên và báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở và Phòng Giáo dục Trung học) khi có
những trường hợp bất thường xảy ra./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Đăng website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP, GDTrH, GDMN-TH.
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