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  Kính gửi:  

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

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Căn cứ Công văn số 1396/UBND-KGVX ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-

19 ngành Giáo đục và Đào tạo về tình hình học sinh đi học trở lại sau thời gian 

nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh,  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 478/SGDĐT-GDTrH ngày 21/4/2020 về 

việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại. 

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế tại 

đơn vị theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 449/SGDĐT-

GDTrH ngày 15/4/2020, Công văn số 414/SGDĐT-GDTH ngày 07/4/2020 và 

Công văn số 453/SGDĐT-GDMN ngày 15/4/2020. Đồng thời, thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. 

3. Đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán 

trú; các trường mầm non, tiểu học: 

- Các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú (tổ chức 

nấu ăn cho học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016): Thực hiện tốt các điều kiện để tổ chức bếp ăn tập thế phục vụ 

học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng hợp lý 

cho học sinh; hạn chế tụ tập đông người (ngoài hoạt động dạy học), quản lý tốt 

các hoạt động của học sinh tại trường. 



2 

 

 

 

- Các trường mầm non, tiểu học (có tổ chức nấu ăn cho học sinh theo hình 

thức dân nuôi): Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước 

mắt, các trường chưa tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh đến khi có ý kiến của 

Sở Giáo dục và Đào tạo; hạn chế tụ tập đông người (ngoài hoạt động dạy học), 

quản lý tốt các hoạt động của học sinh tại trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay báo cáo); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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