UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 723 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2021

V/v triển khai Công văn số 223/UBNDKGVX ngày 22/3/2021 của UBND
tỉnh An Giang

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên
huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Công văn số 223/UBND-KGVX ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh An
Giang về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các sự kiện dân tộc,
tôn giáo trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện
một số nội dung, cụ thể như sau:
1.Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 223/UBND-KGVX ngày
22/3/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 tại các sự kiện dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới(đính kèm công văn).
2. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với địa phương, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện
nghiêm giải pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
3.Tuyên truyền, vận động các thành viên của đơn vị có hình thức “ghi lại nhật ký di
chuyển” trong quá trình có đi đến các địa điểm tham quan, du lịch, nơi tổ chức các sự kiện
đông người (nếu có)... để tiện trong việc khai báo y tế khi cần.
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).Các phòng GDĐT có thể chuyển công văn này đến các cơ sở giáo dục trực
thuộc nếu không có hướng dẫn thêm.
Yêu cầu 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;
- Sở Y tế AG;
- UBND các huyện, TX, TP;
- 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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