UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1694/SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2021

V/v bảo đảm tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ
sở cơ quan, đơn vị

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các Huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GDĐT.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8498/UBND-VP ngày
15/7/2021 về bảo đảm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
trụ sở cơ quan, đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trưởng các phòng chuyên môn thuộc
Sở; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự
nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GDĐT quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc
các nội dung tại mục 1 và mục 2 của UBND tỉnh tại công văn số 8498/UBND-VP
cho đến khi có thông báo mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phân công người trực để hướng dẫn
người dân về công tác tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp.
Cập nhật hàng ngày thông tin trên nhóm Zalo về tình hình dịch bệnh và có
báo cáo ngay về Văn phòng Sở những trường hợp cán bộ, nhà giáo, người lao động
trong ngành cũng như học sinh thuộc đối tượng F1,F2, F3.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện./.
(Kèm theo công văn số 8498/UBND-VP ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
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