UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 531/SGDĐT-CTTT
V/v tạm dừng hoạt động học tập của
học sinh, học viên cấp THPT và sinh viên
để phòng dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 3 năm 2020

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các trường có cấp THPT;
- Các cơ sở giáo dục thường xuyên có cấp THPT;
- Các trường ĐH, CĐ, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 1366/UBND-VX4 ngày 08/3/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có cấp
THPT và các cơ sở giáo dục thường xuyên có cấp THPT và các trường Đại học,
Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn
trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tạm dừng hoạt động học tập của học sinh, học viên cấp THPT và sinh
viên trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020.
2. Các đơn vị có trách nhiệm thông tin đầy đủ đến phụ huynh, học sinh, học
viên, sinh viên nội dung nêu trên và yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên thường
xuyên theo dõi, nắm thông tin về dịch bệnh Covid-19 từ các kênh thông tin chính
thống của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,
Sở Y tế để biết cách chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh; yêu cầu giữ
liên lạc thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp và người có trách nhiệm của
nhà trường để thông tin kịp thời khi có trường hợp đặc biệt xẩy ra.
Trong thời gian nghỉ học, yêu cầu tất cả học sinh, học viên, sinh viên hạn
chế tối đa việc đi khỏi nơi cư trú; không đi tham quan, du lịch và hạn chế đến nơi
có tiếp xúc đông người.
3. Yêu cầu 04 trường: THPT Cửa Ông, THPT Lê Hồng Phong, THPT
Chuyên Hạ Long, THPT Ngô Quyền:
- Chủ động, phối hợp với phụ huynh học sinh để cách ly cho học sinh tại
gia đình theo khuyến cáo của các cơ quan y tế; giữ liên lạc thường xuyên với phụ
huynh, học sinh để thông tin kịp thời khi có trường hợp đặc biệt xẩy ra.
- Báo cáo chính quyền địa phương và khẩn trương phối hợp với các đơn vị
y tế trên địa bàn để thực hiện các nội dung phòng dịch, chống dịch theo hướng
dẫn của các cơ quan y tế, phối hợp tiến hành tiêu trùng, khử khuẩn trường học,
lớp học đảm bảo an toàn.
4. Riêng đối với những học sinh trường THPT chuyên Hạ Long đang ở khu
Nội trú thì thực hiện cách ly tại Ký túc xá theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Yêu

cầu nhà trường phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương và phụ huynh học sinh
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho học sinh được cách ly an toàn;
tuyệt đối không cho các học sinh đang ở ký túc về gia đình (ngoài thành phố Hạ
Long) và ra khỏi ký túc trong thời gian nghỉ học.
5. Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức phân công
trực lãnh đạo (24/7, không tắt máy điện thoại); tiếp tục đề cao cảnh giác, không
được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Sở GD&ĐT; gắn với trách nhiệm
người đứng đầu theo phương châm: “Phòng là chính, lấy cách ly là chủ đạo, lấy
người dân là trung tâm, hộ gia đình là nòng cốt; hệ thống chính trị cấp xã là đơn
vị trực tiếp và thường xuyên hằng ngày; học sinh, sinh viên là đối tượng phải
được đặc biệt quan tâm chăm lo”; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe
của giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên; thường xuyên dọn vệ sinh trường lớp
học, chuẩn bị sẵn sàng việc đón học sinh trở lại trường học khi có chỉ đạo.
Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm
túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, báo
cáo đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo theo các số điện thoại
sau: Giám đốc Nguyễn Thị Thúy-Di động 0983.264.272; Phó Giám đốc Nguyễn
Văn Tuế - Di động: 0912.090.483; Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Nguyễn
Thành Lâm- Di động: 0982.856.686./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội (để p/hợp);
- UBND các huyện (thị xã, thành phố) (để p/hợp);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Công đoàn ngành Giáo dục;
Ký bởi:
- Lưu: VT, CTTT.
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