
UBND HUYỆN KRÔNG PẮC 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /PGDĐT 

V/v học sinh đi học trở lại sau thời gian 
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Krông Pắc,  ngày         tháng 3 năm 2020 

 

 Kính gửi: Các trường MN, MG, TH, THCS, PTDTNT THCS Huyện 
 

 Thực hiện Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện ngay 
một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn 102/PGDĐT, ngày 
02/3/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo, bằng mọi hình thức thông báo cho học 
sinh mầm non công lập và tư thục, tiểu học, trung học cơ sở, PTDTNT THCS 
huyện trở lại trường học tập từ ngày 09/3/2020; 

 2. Triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch 
bệnh  Covid-19 mà phòng GDĐT đã gửi, chú trọng các hướng dẫn đối với nhà 
trường, giáo viên, học sinh, bảo vệ trường trong việc phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; hướng dẫn lại cho học sinh đeo khẩu trang đúng cách (không cần thiết 
đeo khẩu trang trong lớp học); 

 3. Xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy và học, đảm bảo chất 
lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo (báo cáo qua bộ phận chuyên 
môn từng bậc học vào cuối tuần đầu tiên đi học trở lại qua Email nội bộ); 

 4. Đính chính lại thời gian thực hiện báo cáo (theo mẫu đã gửi tại CV 
102/PGDĐT) trước 13 giờ 30 phút, ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại 
(09/3/2020). Trong những ngày tiếp theo, nếu có biến động về số lượng học sinh 
đến trường thì báo cáo trước 13 giờ 30 phút, nếu không có biến động thì không báo 
cáo, báo cáo qua Email nội bộ vẫn theo biểu mẫu tại Công văn 102/PGDĐT. 

 Báo cáo trên gửi qua Email nội bộ phòng GDĐT (đ/c Trung) để tổng hợp 
báo cáo Sở GDĐT và UBND huyện. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 
 Nơi nhận:                 
- Như kính gửi; (để t/h)     
- Sở GDĐT;  (để b/c) 
- Ban chỉ đạo huyện; (để b/c) 
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT;  (để c/đ)  
- Lưu: VT, KTr, PC.                                                        

    TRƯỞNG PHÒNG 
 
     
 

    Phạm Xuân Vinh 
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