
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

Số:        /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sa Thầy, ngày    tháng     năm 2020 

V/ v cho học sinh, học viên nghỉ 

học để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virut Corona gây ra  

trên địa bàn huyện 

 

 

 

   

Kính gửi:      

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục  

thường xuyên huyện; 

- Trường THPT Quang Trung; 

- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện. 

 

Theo Thông báo số 07/TB-SGDĐT, ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 

trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đề nghị: 

1. Các cơ sở giáo dục bao gồm mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cho học sinh, học viên tạm nghỉ học từ chiều 

ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. 

- Trong thời gian học sinh, học viên nghỉ học: 

+ Các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp học, ký túc 

xá; phối hợp ngành y tế  tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại đơn vị mình. 

+ Các trường học phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng 

dẫn cho phụ huynh, học sinh, học viên triển khai tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức vệ sinh trường lớp học, phối 

hợp với ngành y tế trong việc khử trùng, tiêu độc, thực hiện hướng dẫn cho học 

sinh về cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virut Corona gây ra; đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng,… Khi 

phát hiện các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh báo cáo ngành y tế và các ngành chức 

năng. 

- Phối hợp với ngành y tế trong việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc ở các cơ sở 

giáo dục trong thời gian học sinh tạm nghỉ học. 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

KHẨN 



- Phối hợp tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các trường trên địa bàn 

trong thời gian học sinh tạm nghỉ học. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VTT(8đ,4g). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Sâm 
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