UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 176 /SGDĐT-TTr
V/v kiểm tra việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch vi rút Covid-19, chuẩn
bị các điều kiện cho học sinh trở lại
trường học trong thời gian tới

Ninh Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc
kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Covid-19 gây ra, công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường học trong
thời gian tới, Sở GDĐT thông báo, yêu cầu các phòng GDĐT và cơ sở giáo dục như sau:
1. Sở GDĐT sẽ thành lập 06 đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh
(Công văn này thay lịch và quyết định kiểm tra):
Thời gian: Từ ngày 25/02/2020 đến hết ngày 27/02/2020 (Thứ 3,4,5).
2. Nội dung kiểm tra
Việc chấp hành, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở giáo
dục tập trung vào các nội dung:
- Việc bố trí phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực;
- Công tác vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học;
- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh trong thời gian nghỉ (tổ chức cho học
sinh học trực tuyến, giao bài); việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường học
trong thời gian tới,…
3. Yêu cầu
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố thông báo cho các đơn vị trực
thuộc về kế hoạch kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) các nội dung
kiểm tra nêu trên.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các phòng GDĐT, Thủ trưởng các cơ
sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng ban của Sở GDĐT (phối hợp);
- Trên Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr. H.05.
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