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Số:       /SGDĐT-VP 

V/v tiếp tục thực hiện chương trình, kế 

hoạch năm học kể từ ngày 02/3/2020 kết 

hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

  

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Trung học phổ thông;  

- Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành; 

- Trung tâm: GDTX-HN tỉnh, GDNN-GDTX các huyện, thị xã; 

- Trường: Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Cao đẳng Nghề Hà 

Nam; Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình I; 

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/2/2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời 

gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 483/UBND-KGVX ngày 28/2/2020 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc học sinh, sinh viên đi học trở lại. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn tiếp tục thực hiện 

chương trình, kế hoạch năm học kể từ ngày 02/3/2020 kết hợp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 như sau: 

1. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục được nghỉ học trong thời gian từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 

15/3/2020, sau thời gian trên, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học 

cơ sở trở lại trường học bình thường (nếu không có chỉ đạo khác). 

2. Học sinh THPT, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh trở lại trường học 

tập từ ngày 02/3/2020. Sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy và học sau 

thời gian tạm nghỉ để đảm bảo chương trình, kế hoạch thời gian năm học 2019-

2020. 

3. Trước, trong và sau khi trẻ mầm non, học sinh, học viên trở lại trường 

học, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh: 



2 

 

(để b/c) 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cấp về phòng, chống dịch bệnh; lưu ý thực hiện các khuyến cáo chuyên môn 

của Bộ Y tế về các nội dung cần thiết thực hiện trước, trong và sau khi học sinh 

trở lại trường học (tại Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế; 

Công văn số 152/SGDĐT-CTTT ngày 26/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Tiếp tục phối hợp tốt với cơ sở y tế và địa phương trong việc tiêu độc 

khử trùng các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng học… vệ sinh toàn trường 

để phòng, chống dịch, bệnh. Khi đi học trở lại, các cơ sở giáo dục phải thường 

xuyên vệ sinh sạch sẽ, chủ động trang bị xà phòng, nước rửa tay, nước sát trùng 

tại khu vực vệ sinh để giáo viên, trẻ em, học sinh, học viên sử dụng. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn 

trẻ em, học sinh, học viên, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cách 

thức phòng dịch và ngăn ngừa lây nhiễm, theo dõi sát tình hình sức khỏe học 

sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh, báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan y tế địa phương để có biện 

pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong trường học 

(Cho phép trẻ em, học sinh, học viên, CBGVNV có biểu hiện ho, sốt, khó thở 

không đến trường, liên hệ các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh). 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời những trường 

hợp bất thường ở đơn vị, địa phương về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh 

Covid-19 Sở Giáo dục và Đào tạo qua Email: bcd_ncov@hanam.edu.vn trước 

13 giờ 30 phút hằng ngày. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để t/h); 

- Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ); 

- UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Các cơ quan báo, đài (để truyền thông); 

- LĐ Sở (để c/đ); 

- Đơn vị thuộc Sở (để biết); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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