
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 
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Hà Nam, ngày 15 tháng 4 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 Công văn số 1021/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn việc tiếp tục nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp thực hiện chương trình, kế hoạch 

năm học như sau: 

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

trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

được nghỉ học trong thời gian từ 16/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020. Sau thời gian 

trên, trẻ mầm non, học sinh, học viên trở lại trường học bình thường (nếu không 

có chỉ đạo khác). 

2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tiếp tục phổ biến, 

thông báo đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong thời gian nghỉ học 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học qua internet, học trên truyền hình của 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Nam và các tỉnh khác; đồng thời tiếp tục 

thực hiện kế hoạch học online, chủ động lựa chọn và phối hợp với các nhà cung 

cấp hệ thống học online miễn phí (Đại học sư phạm, VNPT Hà Nam, Viettel Hà 

Nam, Big Ben…) để tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh của nhà trường, đảm bảo thống nhất mỗi đơn vị, nhà trường sử 

dụng một hệ thống. 
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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 trong nhà trường: 

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

các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nhà trường. 

- 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, 

cổng trường, trong lớp học 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. 

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

hợp bất thường ở đơn vị, địa phương về 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;     (để b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế (để p/h); 

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

- LĐ Sở (để c/đ); 

- Đơn vị thuộc Sở (để p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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