
 

     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 cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện  

pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 
 

                            Kính gửi:   

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

                                        - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

            - Các đơn vị, trường học trực thuộc; 

                                        - 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 diễn biến phức tạp mới của 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.  

          Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, 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. Cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 

đến hết ngày 09/02/2020 để cơ quan y tế thực hiện các biện pháp khử khuẩn 

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

gây ra. 

2. Các đơn vị, trường học tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thường 

xuyên về tình hình, diễn biến dịch bệnh theo Công văn số 140/SGD&ĐT-CTTT 

ngày 02/02/2020 của Sở GD&ĐT, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên,  

nhân viên y tế trực và phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để thực hiện các 

biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. 

3. Do tình hình cấp thiết, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học thông 

tin kịp thời tới tất cả các bậc cha mẹ học sinh và học sinh, sinh viên, học viên biết 

và phối hợp thực hiện.  

4. Các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thông báo cho các bậc cha mẹ đến 

đón các em học sinh và tổ chức bàn giao các em học sinh về gia đình đảm bảo 

tuyệt đối an toàn. 

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; 

- Website ngành;                                                                                                  

- Lưu: VT, CTTT (NVQ05).                                                                  

 

   

          Đinh Thị Hường 
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