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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 179/TB-SGDĐT Quảng Trị, ngày 10  tháng  02  năm 2020 
 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 

    

 Ngày 08/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị 

trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực 

tuyến, nối điểm cầu trung tâm đặt tại Trụ sở Sở GD&ĐT với 9 điểm cầu địa 

phương đặt tại các trường THPT trung tâm của huyện, thị xã, thành phố. Dự Hội 

nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở 

GD&ĐT; các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên phòng 

GD&ĐT; hiệu trưởng/giám đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung 

tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố và cán bộ chuyên môn của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. 

 Tại Hội nghị, đồng chí Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở, thành viên 

Ban Chỉ đạo của tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra 

ngành GD&ĐT trình bày Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

nCoV của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; tiếp thu ý kiến phát biểu, thảo luận 

của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương, TUV, Giám đốc Sở, 

Trưởng Ban Chỉ đạo của Ngành kết luận: 

1. Các đơn vị, trường học tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, 

UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và Ban Chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch 

bệnh; tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn 

để đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, đảm bảo thông tin chính xác; phối hợp kịp 

thời với phụ huynh học sinh để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.  

2. Đối với các phòng chức năng của Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT: 

 - Phòng Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên; Giáo dục tiểu học – 

Giáo dục mầm non: Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình, phụ huynh HS trong công tác 

hướng dẫn học sinh tự học ở nhà và xây dựng kế hoạch tổ chức học bù sau khi 

HS trở lại đi học. 

 - Văn phòng Sở: Tiếp tục tham mưu công tác truyền thông; tăng cường 

công tác truyền thông nội bộ (trên Cổng TTĐT ngành và của các đơn vị trường 
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học), qua kênh mạng xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông 

tấn, báo chí để tuyên truyền, cung cấp thông  tin kịp thời, chính xác. 

 - Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng: Tiếp tục nắm bắt diễn biến tư 

tưởng, tình hình dư luận xã hội và theo dõi các thông  tin trong ngành GD&ĐT 

liên quan đến công tác phòng chống dịch để định hướng dự luận xã hội; kịp thời 

phát hiện các thông tin sai lệch, thiếu chính xác để đề xuất hướng xử lý. 

 - Thanh tra Sở: Tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển 

khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị, trường học, kể cả các trung 

tâm dạy thêm học thêm, trung tâm giáo dục KNS, tin học, ngoại ngữ…trên địa 

bàn tỉnh; tham mưu các chế tài xử lý đối với các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên 

lơ là, thiếu trách nhiệm trong công công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh. 

 - Phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin: Mở chuyên mục phòng 

chống dịch bệnh virus Corona trên Cổng thông tin điện tử của Sở, phối hợp các 

phòng ban, đơn vị đăng tài các văn bản chỉ đạo, các tài liệu, video truyền thông 

về các nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế tới CB, GV, NV và HS 

trong ngành. 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona ngành GD&ĐT tiếp tục 

theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp với Sở Y tế tham mưu với Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh, UBND tỉnh tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh và chủ trương cho 

học sinh nghỉ học, đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế. 

 - Các phòng GD&ĐT: Tham mưu với UBND cấp huyện kế hoạch phòng 

chống dịch; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, có chỉ đạo kịp thời, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ 

sở giáo dục. 

 3. Các đơn vị, trường học, các trung tâm tiếp tục công tác vệ sinh trường 

lớp học: 

 - Các trường học huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tiến hành quét dọn, 

lau chùi, vệ sinh trường lớp sạch sẽ (từ ngoại cảnh cho đến từng phòng học, 

phòng làm việc, nhà năn, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa…); sử dụng các chất tẩy 

rửa và dung dịch diệt khuẩn để lau chùi, vệ sinh thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ 

chơi, học cụ…. 

 - Chủ động đề xuất với các cơ sở y tế tại địa phương để phun thuốc tẩy 

trùng trường lớp học (Việc phun thuốc khử trùng phải do cơ quan y tế thực hiện). 

 - Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh 

trở lại trường học theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo an toàn 

tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần cho tất cả HS, GV; nhanh chóng ổn định tình 

hình và duy trì nền nếp dạy học. 

 - Sau đợt này, các cơ sở giáo dục phải tiếp tục duy trì thường xuyên công 

tác vệ sinh môi trường hằng ngày và khử khuẩn hằng tuần để phòng chống dịch 

bệnh và bảo vệ sức khỏe cho CB, GV và HS. 
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 4. Trong thời gian HS tạm nghỉ học: 

 - Các đơn vị, trường học duy trì sự liên lạc giữa nhà trường với gia đình, sự 

liên lạc giữa giáo viên (nhất là GVCN) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và 

hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng CNTT phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường: 

 + Đối với HS tiểu học: Phân công GVCN liên lạc với phụ huynh để hướng 

dẫn các nội dung tự học ở nhà (tự học nhưng có sự kèm cặp của phụ huynh). 

 + Đối với HS THCS và THPT: Phân công tổ chuyên môn khai thác, sử 

dụng một số nền tảng học tập online miễn phí (qua trang trường học kết nối, zalo, 

facebook, Google Drive,…) để tương tác, hướng dẫn HS học bài, giao bài tập về 

nhà, chấm điểm công bố kết quả các bài tập kiểm tra… 

 + Đối với HS cuối cấp, nhất là HS khối 12: Các trường chỉ đạo tổ chuyên 

môn giao bài tập, cung cấp đề cương ôn tập cho HS, đặc biệt là ôn tập chuẩn bị 

thi THPT quốc gia; hướng dẫn HS lớp 12 làm bài theo khung giờ nhất định, có 

thể chuyển đáp án và nội dung hướng dẫn giải chi tiết thông qua các phần mềm 

hỗ trợ… 

 5. Xây dựng kế hoạch học bù một cách linh hoạt: 

 - Các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học bù. 

Theo tính toán của Sở, nếu HS nghỉ học trong 3 tuần, thì các trường học có thể 

dạy bù nhưng vẫn đảm bảo theo khung thời gian năm học của UBND tỉnh đã ban 

hành (kết hợp sử dụng quỹ thời gian dự phòng đã được quy định tại khung thời 

gian năm học của tỉnh; kết hợp tổ chức một số buổi học bù vào thứ 7, chủ nhật), 

thì vẫn đảm bảo được hoàn thành chương trình dạy học theo khung thời gian năm 

học, kết thúc năm học trước 31/5/2020. 

 - Trong trường hợp nếu nghỉ học dài ngày, vượt quá khung thời gian năm 

học hiện hành, sau khi có chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh khung 

thời gian năm học của toàn quốc, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh khung 

thời gian năm học của tỉnh, theo hướng lùi thời điểm kết thúc năm học sau ngày 

31/5/2020. 

  6. Về ý kiến đề xuất của cơ sở (Các đơn vị, trường học trên địa bàn Hướng 

Hóa, Đakrông, Gio Linh, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị, Hải Lăng): dừng tổ 

chức Hội thi Văn hóa học đường trong toàn ngành, theo kế hoạch tổ chức trong 

tháng 3 và tháng 4 năm 2020, chuyển sang năm học sau 2020-2021. Lãnh đạo Sở 

tiếp thu, nghiên cứu và đưa ra quyết định sớm nhất việc dừng hay tổ chức hoạt 

động này để các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch công tác. 

Quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính 

phủ, với tinh thần bình tĩnh, chủ động để kiểm soát tình hình, không hoang mang, 

nhưng đồng thời không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác 

phòng chống dịch bệnh, đề nghị các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh tiếp tục 

triển khai thực hiện bằng các giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch để đảm 
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bảo an toàn sức khỏe cho HS, GV và cộng đồng góp phần vào việc triển khai 

thành công việc chống dịch trên địa bàn Quảng Trị và trên toàn quốc.  

Trân trọng thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị trực 

tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra để các đơn vị, trường học quán triệt, triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Giám đốc, các PGĐ (để b/c); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để p/h c/đ); 

- CĐGD tỉnh; các phòng thuộc Sở; 

- Các phòng GD&ĐT; 

- Các cơ sở giáo dục; 

- Lưu: VT, VP.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Võ Văn Minh 
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