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V/v tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; tiếp
theo công văn số 567/SGDĐT-CTTT ngày 28-2-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, kịp thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ đến CB, GV,
người lao động và người học Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ
sở giáo dục (Đính kèm công văn Bộ GDĐT)
2. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để triển khai thực hiện tốt các nội dung
được nêu tại công văn nói trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo nhanh về
Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng) để có hướng dẫn kịp thời. Các phòng GDĐT có thể
chuyển trực tiếp công văn này đến các cơ sở giáo dục trực thuộc nếu không có hướng dẫn
thêm (lưu ý: triển khai đến các đơn vị tư thục, các nhóm, trẻ độc lập của tư nhân) và báo cáo
về Sở GDĐT việc triển khai thực hiện.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
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