
      

      UBND HUYỆN HOÀI NHƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                   

              Số:       / PGDĐT-VP                           Hoài Nhơn, ngày 03 tháng 02 năm 2020  

    V/v cho học sinh nghỉ học để phòng,  

   chống dịch viêm đường hô hấp cấp do  

     chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 

 

      Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, TH&THCS và THCS.  

 
Thực hiện Công văn số 142/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Bình Định về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg 

ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 

01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Quyết định 

số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch 

đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh 

Bình Định và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển 

khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra, cụ thể như sau: 

 1. Các trường MN-MG, TH, TH&THCS và THCS tạm thời cho học sinh nghỉ 

học từ ngày 04/02/2020 cho đến hết ngày 09/02/2020.  

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, bắt đầu từ ngày 04/02/2020 Hiệu 

trưởng, giáo viên, nhân viên tập trung tại trường chủ động phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan y tế trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học. 

 3. Các trường xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh để đảm bảo chương 

trình, kế hoạch dạy học theo quy định. 

 4. Hiệu trưởng thông báo cho phụ huynh học sinh thường xuyên cập nhật thông 

tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp phòng, chống bệnh cho con 

em mình. Đề nghị phụ huynh phối hợp quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian 

nghỉ học. 

5. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của dịch bệnh, cách 

phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến chỉ đạo của Phòng 

qua hệ thống email công vụ; có kế hoạch bố trí cán bộ quản lý, giáo viên trực và bảo 



vệ an toàn cơ quan, đơn vị theo đúng quy định trong ngày nghỉ; tăng cường công tác 

phòng chống cháy nổ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương 

đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. 

 6. Không cử học sinh tham gia cổ động giao quân trong ngày 11/02/2020. 

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay các 

nội dung trên và báo cáo về phòng (qua Trưởng phòng và Văn phòng theo địa chỉ: 

truongphonghn.binhdinh@moet.edu.vn và vanphonghn.binhdinh@moet.edu.vn khi 

có những trường hợp bất thường xảy ra./. 

                        TRƯỞNG PHÒNG   

Nơi nhận:        

- Như trên; 

- UBND huyện (báo cáo);      

- Lưu: VT. 

 

 
     Nguyễn Thị Hoài Anh 
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