
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2020
V/v tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh phổ

thông và học viên GDTX nghỉ học để phòng,

chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện văn bản số 1261/UBND-VX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về

việc tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống dịch Covid_19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào

tạo yêu cầu các đơn vị:
1. Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh

thời gian trẻ mầm non, học sinh phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) và học viên giáo dục
thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid-19.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời một số nội dung sau:

- Tiếp tục cập nhật, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ

đạo của trung ương, địa phương và Sở GD&ĐT về công tác phòng, chống dịch Covid_19 đến
toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn và cán bộ, giáo viên, học sinh của đơn vị. 

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid_19 và

điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố,
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện các

hoạt động giáo dục phù hợp; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh,
đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhà giáo và người học; không để dịch bệnh lây lan trong
trường học. Xây dựng kịch bản, phương án cụ thể để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học
và các hoạt động giáo dục liên quan khác. Bên cạnh việc giao bài, nội dung ôn tập cho học
sinh, cần thực hiện tốt việc hướng dẫn học sinh tự học và có biện pháp kiểm soát kết quả

việc tự học của học sinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch bệnh, mỗi

cán bộ, nhà giáo, người học tại đơn vị là một tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả. Tăng
cường việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức
các hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay giữa các đơn vị, trường học.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế toàn dân theo hướng dẫn tại văn bản số

317/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 18/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi( t/h);
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- UBND huyện, Tx, Tp ( p/h);

- Báo Lào Cai (p/h);

- Đài PT-TH Lào Cai (p/h);

- Lãnh đạo Sở; các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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