
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 

V/v đeo khẩu trang phòng, chống 

dịch COVID-19 nơi công cộng 
                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 02 năm 2021 

    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 Công văn số 551/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 

nơi công cộng. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường 

học triển khai các nội dung sau: 

1. Thông qua hệ thống Website của đơn vị, group, zalo, viber, email, 

facebook… phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao 

động, học sinh và học viên biết và thực hiện như: 

- Tại trường Mầm non, trường Mẫu giáo 

+ Người đưa đón trẻ (cha, mẹ, người giám hộ) phải đeo khẩu trang cho 

mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đón trẻ về. 

+ Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường 

phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến 

thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. 

+ Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong quá trình làm việc tại trường phải 

đeo khẩu trang. 

- Tại trường Tiểu học 

+ Người đưa đón học sinh (cha, mẹ, người giám hộ) phải đeo khẩu trang 

cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh 

phải đeo khẩu trang. 

+ Học sinh phải đeo khẩu trang khi đi đến trường và khi ra về. 

+ Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường 

phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến 

thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón học sinh. 

+ Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong quá trình làm việc tại trường phải 

đeo khẩu trang. 
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- Tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cơ sở giáo dục tập 

trung 

+ Học sinh, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi 

tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. 

+ Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường 

phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến 

thăm và làm việc.  

+ Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong quá trình làm việc tại trường phải 

đeo khẩu trang. 

2. Tuyệt đối không đưa tin, chia sẻ thông tin không đúng hoặc sai sự thật 

về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Đặc biệt tránh việc 

vội vàng cung cấp các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh, bàn bạc… 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các phó Giám đốc; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Vân 
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