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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 610/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v tăng cường công tác phòng,  

chống dịch Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX , các cơ sở GDNN giảng 

dạy chương trình GDTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 108/TB-UBND ngày 11/4/2020, Thông 

báo kết luận số 105/TB-UBND ngày 09/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh; nhằm tăng cường hơn nữa công tác, 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 

các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là thực hiện việc cách ly xã hội, 

giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 

09/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 52-KH-UBND, các nội 

dung tại Công văn số  562/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 8/4/2020 của Sở GDĐT 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và thực hiện các quy định về xử 

lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản liên 

quan. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để 

dịch xảy ra tại đơn vị mình do buông lỏng quản lý, không thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu của cơ quan quản 

lý cấp trên. 

2. Thủ trưởng các đơn vị rà soát, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thực hiện 

khai báo y tế bắt buộc và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong khai báo y tế; 

phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không 

kịp thời và các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 

(như: đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, 

không thực hiện các biện pháp sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc…). Yêu 

cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và gia đình học sinh tích 

cực, chủ động phối hợp và chấp hành các quy định của địa phương trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, sinh viên về truyền thống đoàn kết, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau 

trong khó khăn, hoạn nạn của dân tộc; phát động phong trào hưởng ứng thực 

hiện lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy ban Mặt trận Tổ 
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quốc Việt nam tỉnh về việc toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-

19; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai các hoạt động kêu 

gọi toàn dân đoàn kết, chia sẻ, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó 

khăn, dịch bệnh với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phối hợp 

tuyên truyền các chính sách ổn định kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội 

của Nhà nước, các hoạt động cụ thể của Chính phủ, của tỉnh trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và 

tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, hành động của Chính phủ, 

của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:                                                                                                         
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- Lưu: VT, Phòng CTTT-GDCN.        

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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