
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-GDTrH 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

khi học sinh đi học trở lại 

Kon Tum, ngày       tháng       năm  

 

   

  Kính gửi:  

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

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã tổ chức cho học 

sinh đi học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Đồng thời, các cở sở giáo dục đã triển khai thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp, các ngành. 

Để đảm bảo công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục (đặc biệt là các cơ 

sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh), sau khi trao đổi, thống nhất 

với Sở Y tế, 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 thực hiện các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 khi học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công 

văn số 511/SGDĐT-GDTrH ngày 29/4/2020. 

2. Đối với các trường mầm non, tiểu học có tổ chức bán trú: chủ động rà 

soát các điều kiện đảm bảo an toàn, an tâm, tin tưởng của phụ huynh học sinh 

mới được tổ chức các hoạt động bán trú (trước khi tổ chức học sinh sinh hoạt 

bán trú nhà trường cần tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh). Khi tổ chức các hoạt 

động bán trú cần thực hiện tốt các điều kiện để tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ 

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

cho học sinh. 

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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