
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:         /SGDĐT-VP 

V/v học sinh, sinh viên đi học trở lại        

sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày          tháng 4 năm 2020 

               

                 Kính gửi:  

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

                                - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

            

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

và phát triển kinh tế-xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Trưởng 

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho học sinh các cấp học về thời gian đi học trở lại như sau:  

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm, 

GDNN-GDTX, trung tâm GDTX-HN tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.  

 - Riêng bậc học mầm non và các nhóm trẻ tư thục tạm thời tiếp tục nghỉ 

cho đến khi có thông báo mới. 

2. Kể từ ngày 23/4/2020 tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “nhiệm 

vụ kép”: Vừa tiếp tục tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa khôi phục 

và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm của toàn ngành năm học 2019-2020 và năm 2020. Các đơn vị sắp xếp 

thời gian học tập của học sinh và các hoạt động giáo dục của nhà trường hợp lý, 

phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để giảm mật độ tập trung học sinh tại cùng 

một thời điểm; không tổ chức ăn bán trú tại trường. Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn 

cụ thể về thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá và tổ chức 

các kỳ thi cho từng cấp học. 

3. Tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 

ngành Giáo dục, ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là 

Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GD&ĐT về những việc 

cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, Công văn số 

203/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, Công văn số 376/SGDĐT-

GDMN ngày 15/4/2020 về hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm 

non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, 

chống dịch Covid-19. 

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường 

học, hoàn thành xong trước ngày 03/5/2020. Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức kiểm tra 

việc triển khai thực hiện những nội dung trên tại các đơn vị. 



 

 

5. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình học sinh, tổng hợp số học sinh 

nghỉ học (lý do); duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương và 

Sở GD&ĐT qua Phòng Chính trị, tư tưởng (trước 14h00), số điện thoại: 

0204.3526.855; di động: 0913.301.025 (đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung); Email: 

phongcttt@bacgiang.edu.vn để tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. 

 Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Lưu: VT, VP. 
Bản điện tử: 
- Bộ GD&ĐT, TTTU, UBND tỉnh (để b/c); 
- UBND các huyện, thành phố (để p/h); 
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, CĐN; 
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Trần Tuấn Nam 
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