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An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện chủ trương, biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Trước tình hình nhiều người dân từ các địa phương khác về An Giang với số
lượng lớn trong những ngày vừa qua (khoảng 3.000 người vào ngày 01-10-2021);
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ trưởng GDĐT: “Mỗi giáo viên và học
sinh là 01 Chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”, “Mỗi đơn vị là một pháo đài trong
phòng, chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện,
cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học
viên của đơn vị rà soát nếu bản thân và có người thân từ TP Hồ Chí Minh và từ địa
phương khác về An Giang từ ngày 30-9-2021 chưa khai báo y tế đầy đủ thì báo với
địa phương (qua điện thoại đường dây nóng của UBND xã, phường, thị trấn) nơi cư
trú các trường hợp nêu trên để được hướng dẫn xử lý.
2. Công chức, viên chức có hình thức tuyên truyền, vận động người thân chấp
hành quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch đang ở nơi cư trú, không tự ý di chuyển
khỏi địa phương khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.
Nội dung tuyên truyền, thông báo nêu trên được thông tin trước mỗi giờ học
trực tuyến, chuyển thông tin nhanh qua các kênh của đơn vị...Phân công, rà soát và
theo dõi việc triển khai thực hiện; Tránh trường hợp có CC,VC, HS, HV từ ngoài tỉnh
về đến đơn vị làm việc và học tập chưa được sự quản lý của cơ quan chức năng về
phòng, chống dịch.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
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