
 UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGD&ĐT-VP Bến Tre, ngày          tháng  4  năm 2020 
V/v học sinh, sinh viên  

trên địa bàn tỉnh Bến Tre đi học trở lại 
 

 

Kính gửi:  

 - Các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh BếnTre; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre. 
 

Thực hiện Công văn số 2063/UBND-KGVX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện 

những nội dung sau: 

- Thông báo cho tất cả học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12), Giáo dục thường 

xuyên, sinh viên các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đi học trở lại từ 

ngày 04/5/2020; riêng trẻ mầm non, mẫu giáo tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông 

báo mới; 

- Thực hiện việc vệ sinh, khử khuẩn, tẩy trùng 100% trường, lớp, các thiết bị dạy học 

trước khi học sinh, sinh viên trở lại trường và việc này phải tiếp tục thực hiện trong những 

tuần lễ tiếp theo; 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: 

thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; độ giãn 

cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường, kể cả phương án đưa đón học sinh của phụ huynh khi học sinh đi học trở lại; tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

trường học; 

- Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện 

đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-

19 trong trường học; 

- Tăng cường tuyên truyền, sinh hoạt phổ biến cho học sinh về dịch bệnh Covid-19 và 

các biện pháp phòng bệnh ngay trong giờ học đầu tiên ngày 04/5/2020; theo dõi, sâu sát, nắm 

chắc tình hình học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, trường học; 
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- Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, phù hợp tình 

hình thực tế tại đơn vị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên  (để thực hiện); 

- BCĐ Phòng chống dịch Corona Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Sở LĐTB&XH (để phối hợp); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Khởi (để đưa tin); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Các Phó GĐ Sở GD&ĐT; 

- Thành viên BCĐ Phòng chống dịch Corona Sở GD&ĐT; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, vk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Thị Thúy 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-28T15:05:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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