
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 

V/v cho phép trẻ mầm non, học sinh, 

sinh viên và học viên trong các cơ sở 

giáo dục trở lại trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Phước, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp theo Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH 

ngày 22/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện một số nội dung chuẩn bị 

đón học sinh, sinh viên và học viên trở lại trường. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau: 

 1. Cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên và học viên trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh được trở lại trường để tiếp tục học tập từ ngày 01/3/2021. Giao thủ 

trưởng các đơn vị thực hiện việc thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và 

phụ huynh biết về thời gian trở lại trường. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, Tiểu học, THCS; các 

đơn vị trực thuộc và các Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện việc rà soát số lượng học 

sinh, học viên chưa đến trường và thực hiện các biện pháp để huy động các em đến trường 

đầy đủ. 

 3. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học 

viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn-

Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế” khi đến trường và di chuyển từ nhà đến 

trường. Hoàn thành các điều kiện theo yêu cầu tại Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH ngày 

22/02/2021 để đón học sinh, sinh viên và học viên trở lại trường. 

 4. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc cập nhật các tiêu chí trên trang 

antoancovid.vn theo định kỳ 02 lần/tuần (vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần) hoặc khi có yêu 

cầu đột xuất và đánh giá mức độ an toàn trường học theo bộ tiêu chí ban hành tại Công 

văn 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo 100% cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học viên sử dụng smartphone cài đặt ứng 

dụng “Khẩu trang y tế điện tử-BLUZONE”. 



2 

 5. Đề nghị trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Bình Phước thông báo đến sinh 

viên và học viên của đơn vị về thời gian trở lại trường theo Kế hoạch của nhà trường. 

 Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (để p/hợp chỉ đạo); 

- Ban Giám đốc (để theo dõi); 

- Sở Y tế (để p/hợp chỉ đạo); 

- Trường Chính trị tỉnh, CĐ Bình Phước (để p/h thực hiện); 

- Các cơ sở giáo dục (để t/hiện); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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