
 Kính gửi: 
 - Trưởng phòng GD&ĐÐT huyện, thị xã, thành phố;
 - Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở;
 - Hiệu trưởng trường Thể dục-Thể thao tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1293/UBND-VHXH ngày 17/02/2021 và công văn 
số 1469/UBND-VHXH ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về thời gian cho học 
sinh, sinh viên, học viên, đi học trở lại (công văn đính kèm).  Để đảm bảo thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường, Sở 
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành 
phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như 
sau:

1. Thông báo thời gian học trở lại:

 - Học sinh mầm non, phổ thông, học viên hệ giáo dục thường xuyên, sinh 
viên các trường CĐ-ĐH trong tỉnh đi học trở lại từ ngày 01/3/2021.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công văn số 252/SGDĐT-HCQT 
ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19 (công văn đính kèm).

2. Triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi  học sinh đi học 
trở lại

 - Phối hợp cơ quan Y tế địa phương tổ chức  thực hiện vệ sinh, tẩy trùng 
trường, lớp; lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực 
rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang...; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ 
sinh môi trường tại trường học và thực hiện hàng ngày như: thiết bị đo thân nhiệt, 
nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng...

- Phối hợp với gia đình tổ chức theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, giáo 
viên hàng ngày, nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu 
hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường để báo 
cho cơ quan  y tế để được  tư vấn, xử lý kịp thời đúng quy định.

UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /SGDĐT-HCQT Long An, ngày        tháng 02 năm 2021
V/v cho học sinh, sinh viên, 

học viên đi học trở lại 



 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xả, 
thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung 
nêu trên. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn liên hệ phòng Hành chính- Quản 
trị, phòng Giáo dục Trung học, phòng GDMN-GDTH để được hướng dẫn giải 
quyết ./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
-UBND tỉnh (Báo cáo);
-UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tiệp
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