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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 666/SGDĐT-CTTT-GDCN 

v/v tổ chức cho học sinh đi học trở lại và 

thực hiện các yêu cầu về công tác phòng, 

chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
                Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 
Kính gửi:  

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

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

- Các  trung tâm GDNN- GDTX; các cơ sở GDNN có 

giảng dạy chương trình GDTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 940/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 về việc tổ chức 

cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, GDTX đi học trở lại; Công văn số 

1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các các điều kiện đảm 

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

Covid-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý 

giáo dục, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tổ chức cho học sinh lớp 5, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4/2020; học sinh từ lớp 1 

đến lớp 4 đi học trở lại từ ngày 4/5/2020, trẻ em lớp mẫu giáo 5 tuổi đi học trở 

lại từ ngày 11/5/2020, các nhóm lớp còn lại căn cứ vào tình hình dịch bệnh Sở 

sẽ có thông báo sau. 

2. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tổ 

chức cho học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sám sát chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương; tuân thủ nghiêm ngặt 

các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020; 

Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai 

phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 

279/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 26/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện cho 

học sinh đi học trở lại. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại: tổ chức 

phun khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp đúng quy định, chuẩn bị máy đo thân 

nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn, giấy khô cho học sinh, giáo viên; 

bố trí, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; xây 

dựng các kế hoạch tổ chức dạy học và các phương án xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình tổ chức cho học sinh đi học trở lại để kiểm soát và ngăn 

ngừa các nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch tại cơ sở giáo dục. 

Công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở 

lại phải được hoàn thiện và báo cáo về Sở (phòng CTTT-GDCN) trước 11h00, 
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ngày 26/4/2020. Các đơn vị chưa chuẩn bị được các điều kiện đảm bảo an toàn 

thì chưa được cho học sinh đi học; báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở và Ban 

Chỉ đạo địa phương để kịp thời tìm cách khắc phục. 

3. Yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và người lao động trong các cơ sở 

giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời 

gian ở trường. Trong quá trình tổ chức dạy học, thực hiện chia ca, chia lớp, 

giảm, giãn số học sinh trong phòng học, đảm bảo không quá 30 học sinh/phòng 

học; bố trí lệch chỗ ngồi để đảm bảo khoảng cách an toàn; các hoạt động sinh 

hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông  người theo quy định. 

Các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú, có căng tin tạm dừng hoạt động 

cho tới khi có thông báo của đơn vị quản lý cấp trên. 

 4. Hàng ngày, trong các buổi học các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở 

giáo dục thực hiện chế độ báo cáo về Sở theo quy định.  

Thời gian báo cáo: các trường THPT, trường PT nhiều cấp học, các trung 

tâm GDNN-GDTX trước 8h30 và trước 15h00; các đơn vị quản lý giáo dục báo 

cáo trước 9h30 và trước 16h00. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VP, CTTT-GDCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phan Xuân Quyết 
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