
 

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

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

  Số:           /SGD&ĐT-CTTT                          Hoà Bình, ngày      tháng 02 năm 2020 
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học. 
 

                            Kính gửi:   

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

                                        - Các đơn vị, trường học trực thuộc; 

                                        - Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

                                        - Trường PT liên cấp Sao Mai. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Công văn số 

260/BGD&ĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra trong trường học; Công số 142/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên 

nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nCoV. 

           Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành 

phố; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX; Thủ trưởng các đơn vị, trường học 

trực thuộc triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 

10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020, để cơ quan y tế thực hiện việc hoàn thiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. Đồng thời đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, học viên 

trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường. 

2. Các đơn vị, trường học thông tin kịp thời tới tất cả các bậc cha mẹ học 

sinh, sinh viên, học viên biết và phối hợp thực hiện; Yêu cầu các gia đình quản lý 

học sinh trong thời gian nghỉ học, đảm bảo an toàn, tránh tai nạn thương tích và 

khuyến cáo cha mẹ học sinh không cho học sinh, sinh viên, học viên tham gia các 

hoạt động tập trung đông người. 

 3. Từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 các đơn vị, trường học cử 

cán bộ, giáo viên trực cơ quan đơn vị, và tham gia phối hợp với cơ quan y tế tại địa 

phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Đồng thời 

các trường chủ động vệ sinh toàn bộ phòng làm việc, trường, lớp. Tăng cường   

công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ trong đơn vị, trường học. 

 4. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên đến cán bộ, giáo viên, 

học sinh, sinh viên, học viên về thông tin tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

  5. Thường xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh để nắm bắt thông tin tình hình, 

nếu phát hiện trường hợp học sinh có biểu hiện mắc bệnh phải thông báo ngay cho 

cơ quan y tế để tổ chức khám, điều trị xử lý kịp thời và báo cáo về Sở GD&ĐT. 

Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. 



 

6. Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch có các biện pháp, giải pháp 

hướng dẫn học sinh tự ôn tập, học bài tại gia đình. 

   7. Báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của đơn vị về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng, Email p.cttt@hoabinh.edu.vn trước 

15h30 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX; Thủ trưởng các đơn vị, 

trường học trực thuộc triển khai thực hiện ngay các nội dung trên theo quy định. 

 Quá trình triển khai thực hiện nảy sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị, trường học báo cáo Sở GD&ĐT (qua phòng Chính trị tư tưởng, điện thoại 

02183.854036-0917658779) để xin ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Website ngành;                                                                                                  

- Lưu: VT, CTTT (NVQ05).           

                                                        

 

   

             Đinh Thị Hường   

            


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-02-07T15:08:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Đinh Thị Hường<huongdt.sgd@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-02-07T15:10:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-02-07T15:10:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-02-07T15:10:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




