UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 193 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc cho học sinh, học viên,
sinh viên đi học trở lại
sau thời gian nghỉ học để phòng,
chống Covid-19

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trường Chính trị Tỉnh;
- Trường Đại học Đồng Tháp;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 24/TTr-SGDĐT
ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ
học để phòng, chống Covid-19; kết quả tại cuộc Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh ngày 28 tháng 4 năm 2020, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có
ý kiến như sau:
1. Thống nhất cho các em học sinh khối lớp 6, 7, 8 (trung học cơ sở), 10,
11 (trung học phổ thông) và học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, các trường cao đẳng), đi học trở lại từ
ngày 04 tháng 5 năm 2020.
Đối với học sinh mầm non và tiểu học, đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5
năm 2020.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng
dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp:
- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập…; phải
đeo khẩu trang, trang bị thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn nhanh;
- Tuỳ theo tình hình thực tế từng cơ sở giáo dục thực hiện việc giảm, giãn
số học sinh, học viên, sinh viên trong phòng học; bố trí lệch giờ học, ăn trưa,
sinh hoạt tập thể; chia ca, kết hợp học trực tuyến;
- Thường xuyên theo dõi sức khoẻ học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên,
trường hợp phát hiện có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và cơ
quan y tế địa phương.

* Lưu ý: Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động
trong quá trình tổ chức dạy học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định.
3. Đề nghị Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại
học Đồng Tháp quyết định cho học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 04
tháng 5 năm 2020; đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐ VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.
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