
UBND HUYỆN LÝ NHÂN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /PGDĐT-NGLL 
V/v cho trẻ em, học sinh tiếp tục nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

          Lý Nhân, ngày           tháng 02 năm 2020 

            

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 
 

Thực hiện Công văn số 261/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh tạm thời 

nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV; Công văn số 87/SGDĐT-VP ngày 

07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tiếp tục nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh nCoV; 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo tới 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện cho trẻ, học 

sinh tiếp tục nghỉ học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra, như sau: 

1. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong 

huyện thông báo cho trẻ, học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết 

ngày 16/02/2020.  

2. Sau thời gian nghỉ, trẻ, học sinh đi học trở lại bình thường. Hiệu trưởng 

các trường bố trí, sắp xếp lịch học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học 

2019-2020 

3. Trong thời gian nghỉ học, các trường tiếp tục làm tốt một số nội dung. Cụ thể: 

- Tổ chức việc trực trường theo đúng quy định (Trực lãnh đạo, trực giáo viên, 

nhân viên; trực bảo vệ 24/24); thường xuyên cập nhật thông tin trên Email của nhà 

trường để tiếp nhận các chỉ đạo tiếp theo. 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các cấp, ngành; hạn chế tối đa việc đi du 

lịch, lễ hội và đến những nơi tụ tập đông người; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai 

lệch khi chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh nCoV trên mạng xã hội, chỉ 

được thông tin những nội dung chính thống từ cơ quan chức năng phát hành. 

- Tiếp tục phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin và 

có biện pháp phòng chống dịch bệnh, quản lý tốt sức khỏe trẻ, học sinh để đảm bảo 

tuyệt đối an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ tại nhà. 

- Chỉ đạo giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập kiến thức tại 

nhà qua tin nhắn điện tử, trường học kết nối, Email… 

- Hoàn thành tốt việc tổ chức phun thuốc phun thuốc khử trùng trong trường 

học; thường xuyên vệ sinh khuôn viên trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi… tạo cảnh 

quan xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt, sau khi học sinh đi học trở lại, các trường 



tiếp tục duy trì tốt nền nếp tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng 

học tập; thông báo, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu 

trang  khi đến trường, trang bị xà phòng sát khuẩn,…  

4. Trong tiết sinh hoạt dưới cờ (Thứ Hai, ngày 17/02/2020), tiếp tục tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục học sinh các bước phòng chống dịch bệnh nCoV; hướng dẫn 

cách đeo khẩu trang đúng quy cách, các bước rửa tay với xà phòng diệt khuẩn;… để 

phòng tránh dịch bệnh. 

5. Công tác báo cáo 

- Báo cáo lịch trực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện (qua Email đồng chí trưởng bộ phận cấp học) trước 08 

giờ ngày 10/02/2020. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh nCoV liên quan đến cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh của đơn vị; báo cáo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện trước 14 giờ hàng ngày qua địa chỉ Email: ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn 

để cập nhật báo cáo các cấp. 
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đúng lịch./. 

 
 Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
 - Sở GD-ĐT Hà Nam (để báo cáo); 

 - UBND huyện (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo PGDĐT (để ph/h chỉ đạo); 

 - Các bộ phận PGDĐT (để phối hợp, thực hiện); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, NGLL. 

 
 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thu 
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