UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1071 /SGDĐT-CTTT
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và
chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 396/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
trẻ em, học sinh, học viên (gọi tắt là học sinh) và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội
dung, cụ thể như sau:
1. Bằng nhiều biện pháp phù hợp triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 396/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (Văn bản đính kèm).
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày
04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong trường học (Văn bản đính kèm) và các các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp quản lý.
3. Rà soát, cập nhật việc quản lý học sinh ở nhà, danh sách học sinh hằng ngày qua
lại biên giới, học sinh “Việt kiều” (tạm trú ở địa phương hoặc đơn vị), học sinh có cha, mẹ,
người thân buôn bán qua lại hằng ngày bên kia biên giới, học sinh đi nước ngoài trở về,
học sinh từng đi đến những nơi có dịch bệnh,…. báo cáo (theo mẫu đã gửi) cho cơ quan y
tế địa phương và ngành giáo dục theo phân cấp quản lý.
4. Tùy theo điều kiện thực tế các đơn vị tiếp tục rà soát kế hoạch Ban chăm sóc sức
khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân; bổ sung các
trang thiết bị y tế, xà phòng, nước sát khuẩn….. để đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh ở
từng buổi học. Khen thưởng và xử lý kịp thời đối với những cá nhân làm tốt hoặc vi phạm,
không thực hiện tốt nhiệm vụ.
5. Trong khi chờ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về thời gian học
sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học, học qua mạng
internet, qua truyền hình …. Khi có thông báo học sinh đi học trở lại, tổ chức tuyên truyền,
vận động học sinh trở lại lớp; rà soát tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch
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dạy học đảm bảo cho học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chương trình lớp
học như quy định tại khung thời gian năm học của tỉnh đã được điều chỉnh (Sở sẽ có hướng
dẫn cụ thể).
Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và
Xã hội, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các hướng dẫn trên tại các trường học trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo
sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại tại các đơn vị trường học trong toàn
tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc khi có hiện tượng
bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để kịp thời xử lý; đồng thời có
báo cáo nhanh về Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng, ĐT: 02963.958.979 - di động:
0919.333.018 đ/c Trần Công Danh) hoặc Phòng GDĐT (theo phân cấp) để có hướng dẫn
kịp thời. Các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp công văn này đến các cơ sở giáo dục
trực thuộc nếu không có hướng dẫn thêm (lưu ý: triển khai đến các đơn vị tư thục, các
nhóm, trẻ độc lập của tư nhân) và báo cáo về Sở GDĐT việc triển khai thực hiện.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG (KG-VX);
- Sở Y tế AG;
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Công đoàn ngành GD;
- Trường PT thực hành SP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng, T. Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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