UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1513/SGD&ĐT-VP
V/v tuyên truyền phòng, chống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày05 tháng 8 năm 2020

dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống.
Căn cứ Công văn số 1091/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2020 của Sở Thông
tin và Truyền thông Nghệ An về việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực
thuộc Sở, các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và các Trung tâm Ngoại ngữ,
Tin học, Kỹ năng sống trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch tỉnh và ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và các ban,
ngành liên quan để cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh; thông tin tuyên truyền về
nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực
của ngành Y tế trong việc cung cấp vật tư y tế dự phòng và điều trị, cách ly các ca
bệnh, ca nghi nhiễm bệnh. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh ổn định tâm lý, hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây bệnh, không hoang
mang trước timnhf hình dịch bệnh; ;
3. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng khẩu trang y
tế nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone
trên điện thoại thông minh (nếu có) để góp phần phòng, chống dịch; các cơ quan,
cơ sở trường học kiểm soát chặt chẽ người ra vào trụ sở, đồng thời hướng dẫn mọi
người đến làm việc cài đặt Bluezone và chạy ứng dụng.
Thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề
nghị các đơn vị sử dụng, khai thác tại các địa chỉ:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ: https://www.chinhphu.gov.vn;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế: https://www.moh.gov.vn;
- Báo Sức khỏe và Đời sống: https://suckhoedoisong.vn;

- Trang fanpage https://www.facebook.com/thongtinchinhphu của Chính phủ;
- Trang fanpage https://www.facebook.com/STTTTNA của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An.
- Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng
tải trên https://www.bluezone.gov.vn.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục
và Đào tạo các huyện, thành, thị; các đơn vị trực thuộc Sở; các Trung tâm GDTX,
GDNN-GDTX; các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống nghiêm túc thực
hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Bùi Đình Long, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế Nghệ An (để p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (để p/h chỉ đạo);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở GD&ĐT (để chỉ đạo, thực hiện);
- Trường THPT chuyên Đại học Vinh;
- Trường PTNK TDTT Nghệ An;
- Lưu: VT, BCĐ PCD COVID-19-2020.
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