
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  482 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 29  tháng 4 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

cho học sinh đi học trở lại sau thời gian 

nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên Đài truyền thanh và xe lưu động 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 2990/UBND-VP ngày 29/4/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Công văn số 4180/UBND-

KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 863/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền 

nội dung Thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên Đài truyền thanh cơ sở và bằng xe lưu động như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo nội 

dung Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập (kèm theo Công văn này) 

2. Thời gian tuyên truyền:  
a) Tất cả các xã, phường đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng xe trên địa bàn dân cư. Bắt đầu thực hiện từ 17 giờ 00 ngày 29/4/2020 và 

07 giờ ngày 30/4/2020. Lưu ý: cho xe lưu động đi chậm khi tuyên truyền. 

- Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên truyền kèm theo Công văn này, 

file thu âm được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://pvhtt.vn. 

b) Đài Truyền thanh các xã, phường đồng loạt phát thanh tuyên truyền 

liên tục trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở bắt đầu từ  16 giờ 45 phút ngày 29 

tháng 4 năm 2020 đến ngày 04/5 /2020. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất 

và trừ điểm thi đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                    
- Như trên; 

- UBND thành phố (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Đ/c Bình (thu âm); 

- Lưu: VT, Trâm.    

     

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 

 

http://pvhtt.vn/
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về thông báo cho học sinh đi học trở lại 

sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(kèm theo Công văn số 482 /VHTT-TTCS ngày 29/4/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang! 

 

Căn cứ Công văn số 863/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

UBND thành phố Nha Trang thông báo việc tổ chức cho học sinh trên địa 

bàn thành phố đi học trở lại với nội dung cụ thể như 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 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. 
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- 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. 

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. 

Khi học sinh đi học trở lại, các trường học sẽ nghiêm túc thực hiện các 

điều kiện bảo đảm an toàn cho các em học sinh 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 UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Đề nghị quý phụ huynh học sinh nhắc nhở con em mình 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; không cho con em đến trường khi có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở. 

Nguồn: Công văn số 863/SGDDT-VP ngày 28/4/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào Tạo tỉnh Khánh Hòa 
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