UBND TP. CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 632 /SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 13 tháng 3 năm 2020

V/v trẻ mầm non, học sinh tiểu học,
trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học và
thực hiện những việc cần làm để phòng,
chống dịch Covid-19 trong trường học

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên quận, huyện.

Thực hiện Công văn số 682/UBND-KGVX ngày 10 tháng 3 năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện những việc
cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;
Thực hiện Công văn số 753/UBND-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc trẻ mầm non, học sinh tiểu học,
học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung
sau đây:
1. Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố nghỉ học đến khi có thông báo mới.
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh
học tập tại nhà (theo Công văn số 426/SGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tổ chức hướng dẫn học sinh học tập tại nhà
trong thời gian nghỉ học phòng dịch Covid-19).
2. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên vẫn đi học
bình thường.
3. Triển khai thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong trường học.
4. Lãnh đạo trường nhắc nhở, động viên giáo viên, nhân viên, học sinh
và cha mẹ học sinh không chủ quan nhưng không hoang mang, lo lắng,
không đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính thống về dịch bệnh
Covid-19 gây hoang mang trong học sinh, phụ huynh, không tổ chức hoặc
tham gia dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức; thực hiện đúng các
khuyến cáo của cơ quan y tế.

5. Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện chủ động phối hợp với cơ
quan y tế địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng,
chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên./.
(Đính kèm Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Vụ Giáo dục thể chất - Bộ GD&ĐT;
- Sở Y tế;
- Các trường đại học trên địa bàn TP;
- UBND các quận, huyện;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện.
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT, CTTT
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