UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 302

/SGD&ĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v triển khai thông báo số
28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về
Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về
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 837/UBND-KGVX ngày 18 tháng 02 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17 tháng
02 năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về 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 thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01
năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ
tập - Khai báo y tế; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông
người; hạn chế đi chúc tết, du xuân,..
3. Các cơ giáo dục (kể cả ngoài công lập) tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị
y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn,
nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng... và các phương án bảo đảm sức khỏe cho
người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học.
4. Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, các
khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế
(moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống https://suckhoedoisong.vn, website Cục
Y tế dự phòng vncdc.gov.vn; tiếp tục thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức
cảnh giác, không chủ quan đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá
mức về dịch bệnh.
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm
túc 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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