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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-CTTT 

V/v tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 

và chống rét cho học sinh  

Hà Tĩnh, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;  

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

- Các Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo hệ THPT. 
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 136-

CĐ/TU ngày 06/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, 

học sinh nội dung của các văn bản nêu trên và triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục phải trực tiếp chỉ đạo 

thực hiện và chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý về hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của đơn vị mình. Tăng cường công tác y tế trường học, đảm 

bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng 

như các dịch bệnh mùa đông. Tuyên truyền hướng dẫn và yêu cầu giáo viên, học 

sinh duy trì nghiêm việc thực hiện Thông điệp 5K, nhất là yêu cầu thực hiện đeo 

khẩu trang ở nơi công cộng. 

Thường xuyên cập nhật thông tin trên App “An toàn Covid-19” theo đúng 

yêu cầu của Bộ (định kỳ 02 lần/01 tuần, đầu và cuối tuần). Cán bộ đầu mối của các 

phòng GD&ĐT đôn đốc các đơn vị trực thuộc, có biện pháp hỗ trợ đối với các cơ 

sở giáo dục gặp khó khăn trong cài đặt và cập nhật thông tin trên App. 

2. Trước tình hình thời tiết rét đậm kéo dài, yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng chống rét của Sở tại Văn bản số 2354/SGDĐT-



 

 

 

CTTT ngày 04/12/2020 và lưu ý thêm: Thường xuyên nhắc học sinh giữ ấm cơ thể; 

phòng học đảm bảo kín gió và đủ ánh sáng, có đủ nước ấm để phục vụ học sinh.  

Khi trời rét đậm, rét hại, nền nhiệt xuống thấp, tùy tình hình điều kiện tại địa 

phương, đơn vị, Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc các trung tâm và Hiệu trưởng nhà 

trường chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. 

(Sở gửi các tài liệu liên quan).  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở: Y Tế; LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các TT TVDH, GDKNS, NNTH; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 

 


		caongocchau@hatinh.gov.vn
	2021-01-08T11:31:34+0700


		quynhdiepsgd@hatinh.gov.vn
	2021-01-08T13:51:50+0700


		2021-01-08T15:49:05+0700


		2021-01-08T15:49:38+0700


		sogiaoduc@hatinh.gov.vn
	2021-01-08T15:50:32+0700




