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Số: 167/CV-PGDĐT 
V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 

cho trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Cư Jut, ngày 26 tháng 8 năm 2020    
 

  
Kính gửi: 

  - Hiệu trưởng các trường MG, TH, THCS trong huyện; 

         - Hiệu trường TH&THCS Trúc Sơn. 

     

Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 1198/QĐ-

UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông; đồng thời, trước diễn biến phức tạp, 

khó lường của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên và 

nhân viên, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:  

1. Xây dựng kế hoạch đón học sinh tựu trường và các hoạt động tổ chức lễ khai 

giảng năm học mới đảm bảo đúng theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk 

Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành (xây dựng các phương án khai giảng đề 

phòng trời mưa, đề phòng phương án giản cách do dịch bệnh phù hợp với điều kiện 

của trường). 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

(Covid-19, bạch hầu, chikungunya, sốt xuất huyết,…) trong trường học: 

- Bố trí, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tiến hành các biện pháp vệ sinh 

trường, lớp học, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em (các mặt tiếp xúc); phát 

quang bụi rậm trong và xung quanh cơ sở giáo dục đảm bảo sạch đẹp, an toàn.  

- Thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ đối với giáo viên, nhân viên, 

học sinh, phụ huynh như rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo 

khẩu trang…, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp theo dõi nắm bắt tình trạng sức khỏe 

của học sinh để có hướng xử lý kịp thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với  cơ quan y tế tại địa phương theo dõi, cập nhật, nắm 

chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại đơn vị, địa phương để có biện pháp phòng 

tránh. Phối hợp phun thuốc khử khuẩn (nếu có) . 

3. Báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh và những trường hợp 

bất thường tại đơn vị về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

4. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước phụ 

huynh học sinh về việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch 

bệnh đảm bảo khai giảng và tiến hành dạy và học đúng tiến độ. 

 



 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đi kiểm tra trước khai giảng đảm bảo các 

trường đủ điều kiện để tổ chức năm học mới. 

Nhận được văn bản này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện (để b/cáo); 

- TP, các PTP; 

- Lưu: VT, CM. 

TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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