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 Kính gửi: 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (ĐH, CĐ, TC). 
 

Triển khai thực hiện Công điện khẩn số 2192-CĐ/TU ngày 15/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo khẩn trương phổ biến, 

quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung Công điện khẩn số 2192-CĐ/TU ngày 15/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với việc thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh và của 

Sở; các khuyến cáo, hướng dẫn của Ngành Y tế; các yêu cầu của chính quyền địa 

phương và cơ sở y tế trên địa bàn về việc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Tiếp tục cập nhật báo cáo tình hình về Sở GD&ĐT bằng bảng tính Google 

sheet trước 14h hằng ngày. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

(Sở GD&ĐT gửi Công điện khẩn số 2192-CĐ/TU và các tài liệu liên quan). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh;                                                 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh do Covid-19 tỉnh; 

- Các sở: Y tế, LĐ-TB&XH;                                     

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

- Lưu: VT, CTTT. 

          GIÁM ĐỐC 
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