SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
TRUNG TÂM GDTX TỈNH
Số: 279

/TTGDTXT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2021

V/v: thực hiện một số biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”.

Kính gửi:
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn,
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Trung tâm GDTX tỉnh
Thực hiện Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 18877/UBND-VX ngày
29/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2597/STTTT-BCXB ngày
01/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc truyền thông phòng, chống
dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng,
chống dịch”, Trung tâm GDTX tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn,
lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Trung tâm GDTX tỉnh triển khai thực hiện
một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo
của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại
đơn vị.
2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với thông điệp “Cảnh giác,
chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” theo các nội dung tại Công văn
số 2597/STTTT-BCXB ngày 01/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thực hiện Công văn số 3382/SGDĐT-VP ngày 29/11/2021 của Sở
GD&ĐT về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19, lãnh
đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể động viên cán bộ, giáo
viên, nhân viên người lao động tham gia tiêm vắc xin và cập nhật kịp thời thông
tin tiêm vắc xin trên cơ sở dữ liệu ngành.
4. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động hạn chế tham
gia các hoạt động trong nhà, ngoài trời, hiếu, hỉ, hội, họp tập trung đông người
không cần thiết ; đồng thời tuân thủ nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống
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dịch Covid-19. Nếu cá nhân nào cố tình làm lây lan dịch bệnh tại đơn vị sẽ chịu
trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi hình thức kỷ luật tại đơn vị.
5. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chủ
động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đảm bảo các điều kiện
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp tại
đơn vị.
6. Thường xuyên cập nhật cấp độ dịch của phòng mình, tổ chức mình làm
căn cứ để triển khai các hoạt động giáo dục cũng như các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biên của dịch bệnh.
Trung tâm GDTX tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo
các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung nêu
trên./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c)
- Ban Giám đốc (chỉ đạo)
- Các phòng ban, các TCĐT ( thực hiện)
- Lưu VT, TCHC.
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