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V/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường phòng, chống dịch bệnh
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.
Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại
nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và
khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất hiện chủng vi rút mới có khả năng
lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia; nhiều nước đã phải áp dụng
các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, chống dịch. Nguy cơ dịch bệnh xâm
nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước
dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường
mòn, lối mở,... Trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Thực hiện Công văn số 70/UBND-KGVX ngày 07 tháng 01 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh 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 tắt là các Đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid19; tiếp tục tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không lơ là, chủ
quan.
2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, học viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi
công cộng, hạn chế tập trung đông người. Khi tham gia các sự kiện tập trung đông
người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.
4. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo cán
bộ, giáo viên và học sinh, học viên đề cao cảnh giác; chủ động phát hiện, thông
báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định
phòng, chống dịch.
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai tinh thần chỉ đạo tại
công văn này./.
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