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V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 trong
các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện, thị xã,
thành phố.
Tiếp theo Công văn số 284/SGDĐT-CTTT ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Trước
tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong và ngoài nhà trường từ ngày
30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19
tại các cơ sở giáo dục.
2. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý, rà soát, cập nhật thông tin của cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên, học viên và học sinh đi, về từ các vùng có dịch, thông tin kịp thời cho cơ
quan y tế địa phương và ngành giáo dục theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý.
3. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trên
các kênh thông tin chính thống và từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp để cập nhật
thông tin và có các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo nhanh về Sở
GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: 02963.958.979 - di động: 0919.333.018 đ/c Trần
Công Danh).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
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