UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3341 /SGDĐT-CTTT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số
3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và
công tác y tế trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn
vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Bằng nhiều hình thức triển khai thực hiện nghiêm túc các tài liệu truyền thông về
phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và công tác y tế trong trường học tại cơ sở giáo dục, kể
cả các trường học và cơ sở giáo dục tư thục (đính kèm tài liệu)
2. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo nhanh về Sở
GDĐT thông qua phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: 02963.958.979 để được tư vấn thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trường PT thực hành SP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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