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UBND HUYỆN THĂNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 để 
phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

                          

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 834/UBND-KGVX ngày 16/02/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc V/v cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 để phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 226/SGDĐT-VP ngày 16/02/2021 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho HS nghỉ học sau Tết để phòng chống dịch 
Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thăng Bình, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Thông báo cho trẻ mầm non, mẫu giáo và học sinh tiểu học, trung học 
cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 để phòng 
chống dịch Covid -19.

2. Hiệu trưởng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị; Tăng cường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân 
viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các 
cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Chuẩn bị đồng bộ các giải pháp để đón học sinh trở lại trường sau thời 
gian nghỉ; Vận động phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách 
nhiệm với nhà trường để hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh tại nhà, 
trước khi đến trường, tại trường theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế các cấp.

4. Chú ý tổ chức tổng vệ sinh sạch sẽ trường lớp học, các nhà vệ sinh của 
học sinh, giáo viên; vệ sinh phòng làm việc, phòng họp; khu vực ăn, ở của học 
sinh và nhà bếp đối với các trường có học sinh bán trú; trang bị xà phòng, nước 
khử khuẩn và hướng dẫn CBQL-GV-NV, học sinh sử dụng.

5. Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy bù chương trình sao cho phù hợp 
với thời gian, điều kiện cơ sở vật chất hiện có và tình hình thực tế của nhà 
trường; đồng thời phải theo dõi, quản lý chặt chẽ để việc dạy bù đạt hiệu quả và 
theo đúng khung thời gian, kế hoạch năm học được quy định tại Quyết định số 
2182/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh.

6. Các cơ sở giáo dục kiểm tra, nắm bắt tình hình học sinh; tham mưu cấp 
ủy, chính quyền ở địa phương có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn nhằm đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, không để tình trạng học 
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sinh bỏ học giữa chừng xảy ra.
* Hiệu trưởng các trường MN-MG công lập được phân công quản lý 

chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục Mầm non do UBND xã, thị trấn cấp 
phép đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm thông báo đến các cơ sở giáo dục này 
biết và triển khai thực hiện.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai 
thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện);
- Sở GDĐT (báo cáo);
- UBND huyện (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Húy-PCT UBND huyện (báo cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các tổ, bộ phận công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, KH-TH. #ChuKyLanhDao
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