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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v hướng dẫn việc cho học sinh, 

sinh viên nghỉ học để phòng, chống 

dịch bệnh nCoV 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học 

phòng, chống dịch bệnh nCoV, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các 

đơn vị trực thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học 

thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV) theo các văn 

bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ1, Bộ GDĐT2, Bộ Y tế, UBND tỉnh Kon 

Tum3 và của Sở GDĐT4. 

2. Hướng dẫn trẻ em, học sinh, sinh viên kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe; hướng dẫn cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng 

                                           
1 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến 

phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 
2 Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

trong trường học; Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cho học 

sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV; Kế hoạch số 51/KH-BGDĐT ngày 

31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuâm năm 

2020. 
3 Công văn số 264/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công 

văn số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Công văn số 282/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020; Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 

04/02/2020 về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona. 
4 Công văn số 92/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Thông báo số 07/TB-

SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để 

phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh. 
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viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trước khi nghỉ học về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh nCoV (vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, 

giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế). 

3. Trong thời gian trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học, tăng cường phối 

hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn 

biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, tiến hành các biện pháp vệ sinh trường 

học, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em (các đơn vị 

lưu ý: cần tổng dọn vệ sinh trường lớp, mặt bàn, cửa kính, các đồ dùng dạy học, 

đồ chơi cho trẻ em, dụng cụ phục vụ ăn uống, bán trú.... trước khi phối hợp với 

cơ quan y tế trong việc phun thuốc tẩy trùng, diệt khuẩn). 

4. Có các biện pháp quản lý trẻ em, học sinh, sinh viên trong thời gian tạm 

nghỉ học và đề nghị phụ huynh của trẻ em, học sinh, sinh viên thường xuyên 

theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý, chăm sóc sức khỏe con em mình. 

5. Báo cáo kịp thời tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị về Sở 

GDĐT (qua phòng Chính trị tư tưởng), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành 

phố Kon Tum, số điện thoại: 0603 863219, email: phongct-

tt.sokontum@moet.edu.vn trước 14h00 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ GDĐT (theo mẫu gửi kèm). 

Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các đơn vị thông báo ngay theo 

đường dây nóng phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra (nCoV) trên địa bàn tỉnh Kon Tum5, cụ thể như sau: 

- 0979 852 052: Thường trực tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- 0964 951 515: Thường trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- 0964 931 515: Thường trực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 

                                           
5 Thông báo số 252/TB-SYT ngày 01/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về thông báo Đường 

dây nóng phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

mailto:phongct-tt.sokontum@moet.edu.vn
mailto:phongct-tt.sokontum@moet.edu.vn


3 

 

    


		2020-02-04T10:43:20+0700


		2020-02-04T10:52:11+0700


		2020-02-04T10:52:11+0700


		2020-02-04T10:52:11+0700


		2020-02-04T10:52:11+0700


		2020-02-04T10:52:11+0700




