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Số:                /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v cho trẻ em mầm non, học sinh  

phổ thông và GDTX nghỉ Tết  

Nguyên đán Tân sửu  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Đăk Nông, ngày  

 

       
 

                    Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT 

ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biệp pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 559/UBND-KGVX ngày 

31/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021; Thông báo số 

157/TB-VPUBND ngày 03/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành 

phố; các đơn vị trực thuộc và trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và GDTX nghỉ Tết 

Nguyên đán Tân sửu từ Thứ 5 ngày 04/02/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học 

như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, 

duy trì vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định khi học sinh trở lại trường học sau 

kỳ nghỉ Tết. 

4. Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, người thân của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh có các biểu hiện mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, 

các đơn vị báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chính 

trị, tư tưởng; địa chỉ email: phonggdtx.sodaknong@moet.edu.vn; ĐT: 0974 269 357- 

đc Đinh Ngọc Tú) và cơ quan y yế địa phương trước ngày 15/02/2021. Yêu cầu các 

trường hợp này không được đến trường để không làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                          KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTXCTTT. 

 

 

                      Phan Thanh Hải 
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