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V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
Thực hiện Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn
trương thực hiện các nội dung sau đây:
1. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên thực
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Lưu ý: Tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích
cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ
mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống
dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng. Tuân thủ việc không tụ tập đông
người, giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, các
cơ sở giáo dục bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công
nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực
cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến
làm việc tại cơ quan, trường học; tuyệt đối không tổ chức hội họp trực tiếp, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều
hành, làm việc, dạy học, thực hiện thủ tục hành chính.
3. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tập trung thực
hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và
Đào tạo; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh
tại các cơ sở giáo dục; nhắc nhở cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh,
học viên nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính
thống gây hoang mang dư luận.
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Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người
lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng,
chống dịch tại đơn vị.
4. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh theo
hướng dẫn tại Công văn số 762/SGDĐT-GDTrH ngày 27/3/2020 về việc hướng
dẫn tổ chức dạy học trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, Công
văn số 795/SGDĐT-GDMN ngày 31/3/2020 về việc đảm bảo an toàn và phòng,
chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện; khi có sự
cố xảy ra, báo cáo khẩn về Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại đường dây
nóng: 02923.830.753 hoặc số điện thoại 0939.733.458 (gặp ông Nguyễn Hữu Nhân,
Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng).
* Đính kèm:
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết
liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;
- 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;
- Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT (04).
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