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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

V/v cho học sinh nghỉ học phòng chống
dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng
virus Corona (nCoV) gây ra

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đcm vị trực thuộc Sở;
- Trường Phổ thông Tuyên Quang;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc chỉ đạo phồng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus
Corona (nCoV) gây ra, được sự nhất trí của Chủ tịch ƯBND tỉnh Tuyên Quang, Sở
Giáo dục và Đào tạo thông báo:
1. Tất cả trẻ em, học sinh, học viên các cấp học mầm non, tiểu học, THCS,
THPT, giáo dục thường xuyên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học
từ ngày 03/ 02/2020 (thứ 2) đến hết ngày 09/ 02/2020 (Chủ nhật).
Sau thời gian trên tùy vào diễn biến tình hình dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo
sẽ có thông báo kịp thời đến các đơn vị trường học.
2 . Trong thời gian nghỉ học, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan Y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường, phun
thuốc khử khuẩn tại trường học; chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia vệ
sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường sạch sẽ, thông thoáng; tham dự đầy
đủ các lóp bồi dưỡng, bố sung kiến thức, kĩ năng phòng chống dịch bệnh do ngành
Y tế tổ chức. Phân công lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường.
3 . Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cha mẹ học sinh thường xuyên cập
nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý chăm
sóc và phòng dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học.
4. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích họp
đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo quy định.
5. Các hoạt động của Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện tạm dừng từ ngày
03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Truyền hình Tuyên Quang (phối hợp tuyên truyền);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, GDTrH (H Tuấn).
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