
UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 166/PGDĐT-HCTC Tháp Mười, ngày 6 tháng 03 năm 2020 

V/v tiếp tục cho học sinh mầm non, 

tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ 

học để thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường Mầm non; 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học; 

- Hiệu trưởng các trường THCS; 

- Hiệu trưởng các trường TH&THCS. 
 

Thực hiện Công văn số 244/SGDĐT-CTTT ngày 06 tháng 03 năm 2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, 

tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo việc tiếp 

tục cho học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6, 7,8  nghỉ học để thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1. Học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 tiếp tục tạm nghỉ học 

từ ngày 09 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020, ngày thứ Hai, 16 tháng 3 năm 

2020 đi học trở lại.  

2. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và 

trung học cơ sở trên địa bàn:  

- Thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh bằng hình thức phù hợp để biết 

thực hiện. 

 - Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp học; chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện về phòng, chống dịch bệnh để cha mẹ học sinh yên tâm đưa con em 

đến trường học. 

 - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ, nắm tình hình và thông báo cho học 

sinh chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập để trở lại trường học tập. 

 - Liên hệ Trạm Y tế địa phương đề nghị phối hợp với nhân viên y tế 

trường học đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe học sinh vào đầu buổi học bằng 

hình thức phù hợp.  

- Không tổ chức dạy thêm, học thêm; bồi dưỡng học sinh và các hoạt động 

huy động học sinh tham gia trong thời gian tiếp tục tạm nghỉ. 
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 3. Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và việc tổ chức đón 

học sinh trở lại học của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 

(kể cả ngoài công lập) trên địa bàn. 

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

và TH&THCS triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/h); 

- UBND các huyện; 

- TT Y tế huyện; 

- TT VHTT&TT; 

- UBND các xã, TT; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Loan 
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