
 
 

UBND TP. CẦN THƠ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 326/SGDĐT-VP 

V/v thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: 

- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Thủ trưởng các phòng 

GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc 

các nội dung  của Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung sau đây: 

1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang khử 

khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

Vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành, học 

sinh, cha mẹ học sinh hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. 

Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc phân công lực lượng trực tết 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định; đảm bảo thông tin liên lạc với Sở GD&ĐT, các đơn vị 

quản lý trực tiếp, cơ quan phụ trách phòng, chống dịch của địa phương. 

2. Các trường mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho 

đến khi có thông báo mới; các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức 

trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông 

báo mới.  

  3. Trong trường hợp khẩn cấp, các tình huống phát sinh có liên quan đến 

dịch COVID-19, thủ trưởng đơn vị phải báo ngay với cơ quan phụ trách phòng, 

chống dịch của địa phương, thông tin ngay về Sở GD&ĐT qua số điện thoại: 

0939.733.458 để được hướng dẫn kịp thời.   

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, chỉ đạo 

và thực hiện nghiêm các nội dung công văn này./. 

HỎA TỐC 
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* Đính kèm: Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Bộ GD&ĐT; 

- UBND thành phố; 

- Sở Y Tế; 

- UBND quận, huyện; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; CĐ ngành GD&ĐT; 

- Các phòng của Sở GD&ĐT; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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