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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164/PGD&ĐT
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phúc Thọ, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
- Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập;
- Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số 1187/SGD&ĐT-VP ngày 16/04/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19;
Phòng GD&ĐT Phúc Thọ thông báo cho các trường mầm non công lập, tư
thục; Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa
bàn huyện tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020.
Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở
trên địa bàn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban
ngành liên quan, Thành phố và Huyện. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày
31/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của
UBND Huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ; Công văn số 1130/SGDĐT-CTTT ngày
11/4/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN: YT-GDĐT-LĐTBXH
ngày 21/02/2020 của liên sở Y tế, GDĐT, Lao động - Thương binh và Xã hội về
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề
nghiệp; Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GDĐT về những
việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số
92/PGD&ĐT ngày 06/3/2020 của phòng GD&ĐT về hướng dẫn những việc cần
làm để phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong trường học nhằm đảm bảo môi
trường an toàn tuyệt đối khi học sinh đến trường. Quán triệt cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh không đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật,
trái quy định trên mạng Internet.
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị trường học tiếp tục triển
khai thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến nghiêm túc, nền nếp, thực chất, hiệu quả;
hướng dẫn học sinh tự học và tự ôn tập tại nhà qua hệ thống học tập trực tuyến
HanoiStudy và các bài giảng được phát trên kênh truyền hình của Đài phát thanh
và Truyền hình Hà Nội (kênh H1, H2) theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT;
thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình học tập
và sức khỏe của học sinh. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày
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31/3/2020 của UBND Huyện về triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình,
ôn tập kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19; Kế
hoạch số 121/KH-PGD&ĐT của phòng GD&ĐT về tổ chức triển khai thực hiện
học trực tuyến, học trên truyền hình, ôn tập kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ
học phòng, chống dịch Covid-19 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ.
3. Các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực và hướng
dẫn giáo viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp
cần thiết mới đến làm việc tại đơn vị như: trực cơ quan; tham gia chỉ đạo và tổ
chức thực hiện công tác phòng, chống dịch. Phát động cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên
truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Theo Kế hoạch
số 483/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND Huyện).
4. Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở
thông báo kịp thời cho toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh biết và thực hiện tốt
các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
(để báo cáo)
- UBND huyện Phúc Thọ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, CV, CB phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.
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