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V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị
số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của
Thủ tướng Chính phủ

KHẨN

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 823/UBND-KGVX
ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số
05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GDĐT yêu cầu các
phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội
dung sau:
1. Rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ
sở giáo dục; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non,
học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.
2. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như:
máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng…; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng
trường, lớp theo quy định.
3. Thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông
người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Không được tổ chức các hoạt động Lễ hội
mừng Xuân Tân Sửu 2021, các hoạt động văn nghệ, thể thao …
4. Thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID” theo yêu cầu tại Công
văn số 2819/SGDĐT-VP ngày 05/11/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn cài
đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
5. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động mọi người chủ động,
tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời điểm
trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.
6. Chủ động phối hợp các cơ sở y tế theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em
mầm non, học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
trong nhà trường, phát hiện sớm các trường học có biểu hiện mắc bệnh, thông báo

2
ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch
lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
(Đính kèm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ)
Nơi nhận:
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- UBND tỉnh (VBĐT - để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo);
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