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UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 132/PGDĐT 

V/v tổ chức dạy và học khi học sinh trở 
lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

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

Nam Từ Liêm, ngày 07 tháng 05 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS, Chủ nhóm 
lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. 

  

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/05/2020 của Bộ 
GDĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; 
Công văn số 1378/SGDĐT-CTTT ngày 07/05/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc 
thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; 

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian học sinh nghỉ 
vì dịch bệnh Covid-19; để ổn định nền nếp dạy và học; đảm bảo chất lượng giáo 
dục, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng trường mầm 
non, tiểu học, THCS, Chủ nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận triển khai 
một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của UBND Thành phố, Sở 
GDĐT Hà Nội, của UBND quận, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm. 

2. Thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức dạy và học trong 
thời gian phòng, chống dịch Covid-19: 

 - Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/03/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD 
phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì 
Covid-19 năm học 2019-2020; 

- Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020; 

- Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020; 

- Công văn số 967/SGDĐT-GDPT ngày 27/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 
việc tiếp tục dạy học trên internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, 
Trung tâm GDNN-GDTX trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid -
19 năm học 2019-2020; 

- Công văn số 1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II 
năm học 2019-2020; 



2 
 

- Công văn số 1116/SGDĐT-GDPT ngày 08/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II 
năm học 2019-2020; 

- Công văn số 1347/SGDĐT-GDPT ngày 04/05/2020 của Sở GDĐT Hà Nội 
về việc tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học 
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

3. Thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-
2020 được quy định tại công văn: 

- Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/04/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020; 

- Công văn số 1310/SGDĐT-GDPT ngày 28/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội 
về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020; 

4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học: 

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp 
học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang 
trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên 
đường về nhà. 

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các 
lớp học với nhau và chỗ đông người. 

- Được sử dụng điều hòa trong lớp, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học 
tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh 
phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy 
định. 

Phòng GDĐT quận yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm các nội dung trên, 
chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh trong nhà 
trường. Báo cáo kịp thời những tình huống bất thường (nếu có) về phòng GDĐT 
quận qua cấp học để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Hương 

 


