
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v triển khai Sổ tay đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường học 

                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2020 

           Kính gửi:   

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Hiệu trưởng trường THSP Trà Vinh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trong trường học; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, thị xã, Hiệu trưởng trường THSP Trà Vinh thực hiện 

tốt một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, triển khai đầy đủ theo hướng dẫn trong Sổ tay đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học đến cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh.  

2. Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh được biết và cùng phối hợp để chăm 

sóc, nhắc nhở các em trong việc giữ gìn vệ sinh, biết cách phòng chống dịch 

COVID-19; niêm yết Sổ tay hướng dẫn tại trụ sở cơ quan, công khai trên 

website của đơn vị để cho mọi người cùng biết và thực hiện có hiệu quả. 

(Kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

Covid-19 trong trường học). 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- - Bộ GDĐT; 

- - Giám đốc, các phó Giám đốc; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Vân 
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