UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 288 /SGDĐT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v kéo dài thời gian nghỉ học
cho học sinh bậc học Mầm non,
Tiểu học, THCS tỉnh Tiền Giang
đến hết ngày 15/3/2020 và đẩy
mạnh các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thành phố và thị xã;
- Hiệu trưởng/Giám đốc các trường, trung tâm trực
thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo
dục thường xuyên.
Căn cứ Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn, mặn nên một số trường học
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt của nhà trường,
không bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi đi học trở lại;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Tiền Giang vào sáng ngày 06/3/2020 trong việc chủ động, tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến lãnh đạo các phòng Giáo
dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các công
việc như sau:
1. Thông báo cho toàn bộ học sinh các cấp học, bậc học mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở, (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học; dạy
thêm - học thêm) các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục
được nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020.
2. Thông báo cho toàn bộ học sinh và học viên cấp học, bậc học trung
học phổ thông, giáo dục thường xuyên các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh
đi học trở lại từ ngày 09/3/2020. Trong thời gian học ở trường, yêu cầu các đơn
vị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã
ngoại, học thêm; từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học. Bố trí giờ vào lớp, giải
lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.
3. Các đơn vị tiếp tục phối hợp cơ quan y tế tại địa phương để phun xịt
thuốc trong khuôn viên trường học, lớp học; tổ chức vệ sinh, lau chùi bàn ghế,
thiết bị dạy học trước khi cho học sinh đi học trở lại.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường học linh hoạt lắp thêm vòi
nước, chậu rửa tay cho học sinh và giáo viên tại các vị trí thuận lợi, nơi khách
đến làm việc. Các trường học nếu có điều kiện cần trang bị máy kiểm tra thân
nhiệt để kiểm tra những trường hợp bất thường tại đơn vị.
5. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin về công tác
chỉ đạo và diễn biến dịch bệnh Covid-19 để thông tin kịp thời đến công chức,
viên chức, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh. Khi có vấn đề bất thường xảy
ra tại đơn vị, cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến giải
quyết (qua Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0273.3872603).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang yêu cầu Trưởng các phòng
Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai và
thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này.
(Đính kèm Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý
Môi trường - Bộ Y tế; Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 858/UBND-VHXH ngày 03/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 01/HD-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh;
- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH TG (phối hợp);
- Website Sở GDĐT;
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