UBND HUYỆN THANH BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 428 /PGDĐT-CTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2021

V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

KHẨN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học
và Trung học cơ sở trực thuộc UBND Huyện.
Thực hiện Công văn số 117/SGDĐT-VP ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện Công văn số 490/UBND-HC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Uỷ
ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Bình về việc thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu
học và Trung học cơ sở trực thuộc UBND Huyện triển khai thực hiện nghiêm các
công việc sau:
1. Yêu cầu cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh:
a) Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Đặc biệt, cán bộ quản lý, nhà giáo và
học sinh đi từ các địa phương có dịch về địa phương phải khai báo y tế đầy đủ.
b) Hạn chế đi ra ngoài tỉnh trừ trường hợp thật cần thiết.
2. Tạm dừng các hoạt động dưới đây từ 12 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2021
cho đến khi có thông báo mới:
a) Giữ trẻ mầm non trong hè.
b) Các hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho học sinh (kể cả
hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do ngành giáo dục và Hội Cựu Giáo chức
phối hợp tổ chức).
c) Các hoạt động trải nghiệm, tham quan,… bên ngoài nhà trường (nếu có).
3. Đối với việc ôn tập thi tuyển sinh lớp 10
a) Các cơ sở giáo dục trung học cơ sở được tiếp tục tổ chức ôn tập cho học
sinh nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên
trong trường hợp do lơ là trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống
Covid-19 để xảy ra hậu quả.
b) Khuyến khích các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở tổ chức cho học sinh
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ôn tập bằng hình thức trực tuyến, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng OTT
(Viber, Zalo,…) phù hợp với điều kiện thực tế để giảm thời lượng học sinh học
trực tiếp tại cơ sở giáo dục.
4. Không tụ tập quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Tuyên truyền,
vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.
5. Thực hiện Công văn số 347/PGDĐT-CTTT ngày 11 tháng 5 năm 2021
của Phòng GDĐT về việc báo cáo danh sách những người đi về từ vùng có dịch về
huyện, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đã từng đến,
đi về từ vùng có dịch theo các mốc dịch tễ. (danh sách các mốc dịch tễ do Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh đăng tải tại địa chỉ http://cdcdongthap.gov.vn/).
Trên đây là một số công việc cần triển khai thực hiện nghiêm tại các cơ sở
giáo dục trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Phòng
GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu,
chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Các biểu hiện thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch
Covid-19 sẽ đề nghị cơ quan quản lý quản lý xử lý nghiêm./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để th/h);
- UBND Huyện (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT (để ch/đ);
- Chuyên viên Phòng GDĐT(để th/h);
- Lưu: VT, CTTT.

Lý Bảo Việt
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