
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                 /SGDĐT-GDTrH 

V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học 

viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

nghỉ học để phòng, chống Covid-19 

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 sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân 

Sửu; tiếp theo Công văn số 372/SGDĐT-GDTrH ngày 15/02/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên; Sở 

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

1. Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trong các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn toàn tỉnh được 

nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 28/02/2021.  

2. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, để đảm bảo thời gian năm học 

2020-2021 thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà 

trường, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến và các hình 

thức dạy học khác phù hợp với việc phòng, chống dịch tại địa phương. 

3. Thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tổ chức các hoạt 

động tập trung đông người, đảm bảo thông tin liên lạc. Thường xuyên tuyên truyền, 

vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh thực hiện 

nghiêm túc thông điệp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-

Khai báo y tế”. Phối hợp với chính quyền và cơ quan y tế tại địa phương rà soát các 

trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên về quê ăn tết 

tại các địa phương đang có dịch đã trở lại tỉnh Bình Phước hoặc chưa trở lại tỉnh để 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Đề nghị trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Bình Phước phối hợp thực 

hiện các nội dung trên. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. 



 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung 

trên../. 
  

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, Cao đẳng Bình Phước (để t/hiện); 

- Các cơ sở giáo dục (để t/hiện); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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