
UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

Số:      /SGDĐT-CTTT 

V/v đẩy mạnh phòng, chống dịch 

Covid-19 trong ngành Giáo dục 

Hà Nam, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

  

 Kính gửi: 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành; 

- Giám đốc Trung Tâm GDTX-HN tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ 

GDĐT về việc những việc cần làm để phòng chống dịch Covid-19 trong trường 

học; Công văn số 13/BCĐ-KGVX ngày 04/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Các 

đơn vị, cơ sở giáo dục tuyệt đối không chủ quan, nắm chắc tình hình dịch bệnh, 

triển khai kịp thời các chỉ đạo của cấp trên, xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống 

xảy ra. 

2. Tiếp tục cập nhật và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND các huyện thị xã, thành phố về phòng, chống 

dịch Covid-19. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên kỹ năng tự bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe (vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khấu trang, giữ ấm, 

hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người theo hướng dẫn của cơ quan y tế); 

3. Đẩy mạnh việc tuyên truyền tới phụ huynh học sinh phối hợp với 

các cơ sở giáo dục và cơ quan y tế địa phương chăm lo sức khỏe cho học sinh và 

phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả ngay tại đơn vị, địa phương. 

4. Báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của cơ sở giáo dục và 

đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở GDĐT qua email: 

bcd_ncov@hanam.edu.vn trước 13 giờ 00 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban 
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Chỉ đạo cấp tỉnh. 

5. Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Sở GDĐT: 

0913504191 - 0919955866. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:       
- Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo);    

- Lãnh đaọ Sở; 

- Lưu: VT, CTTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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