
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-VP 

V/v cho học sinh đi học trở lại 

sau thời gian nghỉ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày         tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch 

Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh trong cuộc họp sáng ngày 28/4/2020 tại 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục 

và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Thời gian đi học lại; tổ chức nội trú, bán trú 

a) Trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 và tổ chức ăn bán trú. 

   b) Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh và 

học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; trung tâm 

ngoại ngữ, tin học, trung tâm hoạt động giáo dục kỹ năng sống đi học trở lại từ 

ngày 04/5/2020.  

 c) Các Trường PTDT nội trú tỉnh, Trường PTDT nội trú cấp huyện, 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Lạc Long Quân, Trường 

THPT Khánh Sơn được tổ chức nội trú từ ngày 04/5/2020. 

d) Không tổ chức dạy thêm, học thêm; không tổ chức bán căn tin trong 

nhà trường. 

2. Thực hiện giãn cách và phương thức giảng dạy 

 Để học sinh đi học trở lại đảm bảo thực hiện giảm, giãn số học sinh trong 

phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, ăn chiều (đối với các trường nội trú); 

sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; giữ khoảng cách 01m khi 

tiếp xúc, các cơ sở giáo dục thực hiện các phương án sau:  

  a) Cấp tiểu học 

 - Các lớp có sĩ số trên 30 học sinh: 

 + Học 2 buổi/ngày: Chia lớp học làm hai nhóm, một nhóm học buổi sáng, 

một nhóm học buổi chiều; 

 + Học 1 buổi/ngày: Lớp học được chia làm hai nhóm, một nhóm học thứ 

2, thứ 4, thứ 6 và và một nhóm học thứ 3, thứ 5, thứ 7.  

 - Các lớp có sĩ số từ 30 học sinh trở xuống: Nhà trường không phải chia 

tách lớp và chỉ tổ chức dạy học chương trình chính khoá 01 buổi/ngày. 
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  b) Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông  

- Các lớp có sĩ số trên 30 học sinh:  Chia lớp làm hai nhóm, một nhóm 

học thứ 2, thứ 4, thứ 6 và một nhóm học thứ 3, thứ 5, thứ 7. 

Riêng các cơ sở giáo dục có đủ phòng học thì có thể chia lớp làm hai 

nhóm, một nhóm học học buổi sáng, một nhóm học buổi chiều và học liên tục 

các ngày. 

- Các lớp có sĩ số từ 30 học sinh trở xuống: Nhà trường không phải chia 

tách lớp và tổ chức dạy học bình thường. 

3. Chuẩn bị của các cơ sở giáo dục 

a) Trước khi học sinh đi học lại 

- Tiến hành vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ 

em; chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi 

đến trường như: sắp xếp lại bàn ghế đảm bảo giãn cách, kiểm tra lại hệ thống 

nước rửa, nước sinh hoạt; chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang phục vụ cho 

học sinh (trường hợp học sinh quên mang theo),… 

- Tổ chức rà soát, xây dựng kịch bản/phương án ứng phó cụ thể theo từng 

đối tượng, từng tình huống, điều kiện,...khi có trường hợp xảy ra trong nhà 

trường về sốt, ho, khó thở liên quan đến dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an 

toàn, an tâm cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy học đảm bảo thực hiện chương trình 

giảm tải học kỳ 2 của năm học 2019-2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và thời gian hoàn thành chương trình bảo đảm kết thúc năm học trước 

ngày 15/7/2020. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng, sắp xếp thời khoá biểu phù 

hợp đảm bảo vừa dạy trực tiếp trên lớp, vừa dạy học qua Internet, trong đó, phải 

xác định việc dạy trực tiếp trên lớp đóng vai trò chủ đạo.  

b) Khi học sinh đi học trở lại 

 Nghiêm túc triển khai, thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho học 

sinh đi học trở lại theo các hướng dẫn tại Công văn số 2234/BYT-MT ngày 

21/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong các 

cơ sở giáo dục; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi 

học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Chỉ 

thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 

Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

 Trong đó, lưu ý thực hiện các nội dung sau: 

 - Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động học sinh không ra 



  

khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

chống dịch. Đảm bảo không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài 

phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách 01m khi tiếp túc. 

- Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc 

Covid-19 trong trường học (theo Phụ lục hướng dẫn tại Công văn số 

1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và người lao động trong các cơ sở 

giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời 

gian ở trường; thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh cơ thể; vận động phụ huynh 

không cho con em đến trường khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở. 

- Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc 

khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 

số 602/SGDĐT-VP ngày 25/3/2020 về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo 

sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19. 

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trong việc tổ chức 

dạy và học tại đơn vị mình, đảm bảo an toàn, an tâm cho giáo viên, nhân viên 

và học sinh trong công tác triển khai phòng, chống dịch. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 

các nội dung trên; đồng thời, thông tin, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Văn phòng Sở, email: ndson@khanhhoa.edu.vn) khi có vấn đề nảy sinh./. 

(Đính kèm Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế; Công 

văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 

05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Sở TT&TT tỉnh (VBĐT); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Các phòng GDĐT (VBĐT); 

- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT); 

- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Các báo, đài; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thuần 
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