ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 477 /UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho học sinh, sinh viên tại
các thành phố: Tam Kỳ, Hội An,
thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển
khai các biện pháp phòng chống
dịch bệnh trong nhà trường

Kính gửi:
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại Công điện số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp
phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công văn số 716/VPCP-KGVX
ngày 02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép
học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV (có bản sao các văn bản
kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; sinh
viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn các thị xã, thành phố:
Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày
09/02/2020 nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút corona (nCoV) gây ra; các địa phương còn lại vẫn tổ chức học
bình thường.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với ngành y tế
trên địa bàn tập trung làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, phun thuốc phòng,
chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ
học; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành làm tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến cách phòng chống dịch Corona.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục
và Đào tạo, các phòng chức năng khẩn trương bố trí thời gian triển khai công tác
tiêu độc, khử trùng, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại
các trường học trên địa bàn, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh thường
xuyên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay
bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cập
nhật tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để nhân dân được
biết, chủ động phòng chống, dịch bệnh; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công điện số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020.

3. Sở Y tế hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố triển khai các biện pháp, phương án chủ động ứng phó hiệu quả,
phù hợp với tình hình dịch bệnh; thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo kịp thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- CPVP;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QNam,
Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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