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V/v tăng cường thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bến Tre, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 
 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX; 
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre. 

 
Thực hiện Kế hoạch 4940/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ Công văn số 3001/SYT-NVY ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế 

về rà soát, thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19; Công văn số 1158/CAT-
PCSQLHC ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Công an tỉnh Bến Tre về việc phối hợp 

tuyên truyền triển khai thực hiện phần mềm quản lý di biến động người ra vào 
vùng dịch; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những việc sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (đến hết 

ngày 30 tháng 8 năm 2021); tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đảm 
bảo tốt Thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tích cực, 
hưởng ứng, thực hiện nghiêm việc xét nghiệm - test nhanh tầm soát vi rút SARS-

CoV-2 khi có yêu cầu của chính quyền địa phương; khi tham gia test nhanh cần 
tuân thủ tốt các hướng dẫn, quy định của cơ quan y tế chuyên môn. 

3. Thủ trưởng đơn vị chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế trên địa bàn, trao 

đổi, xúc tiến việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý; phản ánh ngay những khó khăn 

trong việc tiêm vắc xin của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở). 

4. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng 

chống dịch khi có yêu cầu. 

5. Thường xuyên theo dõi, kịp thời triển khai tổ thực hiện nghiêm các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh, ngành và của địa phương theo tình hình diễn biến dịch. 

6. Bằng hình thức phù hợp, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên và người lao động việc triển khai triển khai thực hiện phần mềm 
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quản lý di biến động người ra vào vùng dịch của Công an tỉnh nhằm kiểm soát, 

quản lý thông tin người ra vào địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.  

(Đính kèm công văn số 1158/CAT-PCSQLHC ngày 24 tháng 8 năm 2021 
của Công an tỉnh Bến Tre) 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện tốt các nội 
dung chỉ đạo tại công văn này./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (thực hiện); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế (báo cáo); 
- Giám đốc Sở GD&ĐT (báo cáo); 
- Các Phó GĐ Sở GD&ĐT; 
- Chuyển iOffice (kèm đăng website Sở); 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Võ Văn Luyến 
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