
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  
V/v cho trẻ mầm non, mẫu giáo đi học 

trở lại và triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19  

trong trường học 

Bến Tre, ngày     tháng 5 năm 2020 

  

 
                          Kính gửi:   

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; 

- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre. 

Thực hiện Công văn số 2236/UBND-KGVX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc cho trẻ mầm non, mẫu giáo đi học trở lại sau khi nghỉ học do dịch 

COVID-19 và Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường 

học, 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: 

1. Thông báo cho trẻ mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 

11/5/2020. Tiếp tục triển khai Công văn số 861/SGD&ĐT-GDMN ngày 06 tháng 5 năm 2020 

về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng dịch 

COVID-19. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học; 

 (Đính kèm Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học). 

3. Việc thực hiện kế hoạch, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá trong học kỳ 2 

năm học 2019-2020, tiếp tục triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 814/SGD&ĐT-

GDTrH-TX ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

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

nội dung hướng dẫn nêu trên và gửi báo cáo về Sở qua địa chỉ email: 

vanphong.sobentre@moet.edu.vn./. 

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

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

- BCĐ Phòng chống dịch Corona 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); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở GD&ĐT; 

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

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, N. 

 

 

                      

               

 

 

 La Thị Thúy 
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