UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:170 /SGD&ĐT-VP
V/v tăng cường công tác phòng,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2021

chống 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 GDNN-GDTX;
- Các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống.
Thực hiện Công văn số 320/SYT-NVY ngày 28/01/2021 của Sở Y tê Nghệ
An về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; để
chủ động, hạn chế tối đa sự xâm nhập các ca bệnh vào địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các
Trung tâm GDNN-GDTX và các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống
(gọi tắt các đơn vị) trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, rà soát
lập danh sách những người trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và có tiếp xúc
gần với trường hợp bệnh nhân số 1552 và 1553 (trong thời gian từ ngày 14/01/2021
đến ngày 27/01/2021) ; yêu cầu cách ly y tế tập trung theo sự hướng dẫn của chính
quyền và ngành y tế.
2. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành và hướng dẫn của ngành y tế về
phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống
dịch.
3. Tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc
Thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai
báo y tế”; hạn chế tổ chức các sự kiện đông người; xây dựng các tình huống, giải
pháp phù hợp và có hiệu quả nhất để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trước
tình hình diễn biến dịch bệnh.
4. Thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng Hệ thống “An toàn Covid” theo
chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tối thiểu mỗi tuần 2 lần truy cập, bổ sung thông tin
mới (nếu có) trên Hệ thống.
5. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về tình hình phòng, chống Covid-19
cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.

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 GDNNGDTX; các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo 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.
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