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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-CTTT 

V/v tăng cường công tác phòng chống 

dịch Covid-19 trong các dịp lễ hội Noel, 

Tết dương lịch 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- TrT BDNVSP&GDTX tỉnh; TrT GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Các trường cao đẳng, trung cấp có hệ GDTX cấp THPT; 

- Các trung tâm Tư vấn du học, Giáo dục kĩ năng sống, Ngoại 

ngữ, Tin học. 

 Thực hiện Công văn số 3589/SYT-NVY ngày 19/12/2020 của Sở Y tế về 

việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các dịp lễ hội Noel, 

Tết dương lịch (văn bản đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các 

đơn vị thực hiện nội dung sau: 

 - Tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Sở 

GD&ĐT trong Công văn số 2354/SGDĐT-CTTT ngày 04/12/2020 về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa đông, nhất là trong dịp có các lễ hội 

lớn như ngày lễ Noel, Tết dương lịch, Tết cổ truyền…; quan tâm tới việc đảm bảo 

sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong tình hình thời tiết mưa rét, nền 

nhiệt độ thấp; phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân theo quy định tại Chỉ thị số 

23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế. 

 - Hoàn thành việc cài đặt App “An toàn Covid-19” cho đơn vị và định kỳ 02 

lần/01 tuần cập nhật thông tin trên App; báo cáo trên bảng tính google sheet của 

Sở. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y Tế; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDMN, GDPT, TXCN; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 
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