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Số:            /SGDĐT-CTTT 
V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - 

Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố 

Hà Nội tại Thông báo số 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 của Ban Chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội.  

 Căn cứ Công văn số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10/2020 của UBND 

Thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, cụ thể 

như sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh việc phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thực 

hiện thông điệp 5K (gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - 

khai báo y tế). 

 2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến trường và từ trường về 

nhà. 

 Sở GDĐT đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc, sử dụng 

các biện pháp tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh, không được có 

tâm lý chủ quan, lơ là khi thấy dịch bệnh đã được kiểm soát./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- UBND Q, H, TX; 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Công đoàn Ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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