UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2958 /SGD&ĐT-VP

Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre.
Thực hiện Công văn số 140-CV/ĐUK ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đảng
ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 6948/UBND-KGVX ngày 25
tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng Giáo
dục và Đào tạo; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố và trường phổ
thông Hermann Gmeiner Bến Tre (gọi tắc là các đơn vị) thực hiện một số nội dung
sau:
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tổ chức, triển khai thực
hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, công điện
của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch
Covid-19.
2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt yêu cầu 5K của Thủ
tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh: Khẩu trang - Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.
3. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc cài đặt và sử dụng các
ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh; vận động công chức,
viên chức, người lao động và học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ
cộng đồng, tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế và
chính quyền địa phương.
4. Thủ trưởng các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trong
phòng, chống dịch ở mức cao nhất, không lơ là, chủ quan; tăng cường nắm bắt tình
hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối
với việc tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 qua các kênh thông
tin đại chúng để kịp thời ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt, những biểu hiện
hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh.
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm
tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các P. GĐ Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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