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An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng
cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 82-CV/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy An Giang về
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 08/UBNDKGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Chỉ thị 01/CTTTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế và các quy định hiện hành.
2. Quán triệt trong toàn đơn vị thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi
công cộng, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. 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 việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch tại đơn vị. Tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo trong toàn đơn vị 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 về phòng, chống dịch.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo nhanh về
Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: 02963.958.979 - di động: 0919.333.018
đ/c Trần Công Danh). Các phòng GDĐT có thể chuyển công văn này đến các cơ sở
giáo dục trực thuộc nếu không có hướng dẫn thêm.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
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