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      Hưng Yên, ngày  02 tháng 02  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX, TT GDNN-GDTX. 

 

Căn  cứ tình hình diễn biến và tính chất nguy  hiểm của dịch bệnh; thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số  175/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc 

cho phép học sinh nghỉ học và dừng các lễ hội đang tổ chức để phòng, chống dịch 

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

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, giảm thiểu nguy cơ mắc và lây nhiễm 

bệnh dịch trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị 

quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (TH, THCS, THPT), 

GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh cho trẻ em, học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến 

ngày 09/02/2020. 

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục tổ chức trực, cập nhật các 

thông tin diễn biến của dịch bệnh và các ý kiến, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời; 

duy trì hoạt động vệ sinh trường lớp theo đúng yêu cầu y tế trường học và khuyến cáo 

của cơ quan y tế; duy trì liên hệ với học sinh, phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình 

sức khỏe của học sinh, thực hiện các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cần thiết trong trường 

hợp học sinh có biểu hiện nhiễm bệnh, báo cáo kịp thời cơ quan y tế và cơ quan quản 

lý cấp trên. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cần thiết trong suốt quá trình phòng, 

chống dịch bệnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, 

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh báo cáo lãnh đạo địa phương, thông 

báo kịp thời đến học sinh và phụ huynh học sinh biết và thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Bộ GDĐT (để b/c); 

- Sở Y tê (để p/h); 

- UBND huyện, TX, TP (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu VP, Phòng CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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