
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:           /SGDĐT-GDTrH
V/v triển khai, thực hiện Công văn số 
145/UBND-VHXH ngày 06/01/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh

Long An, ngày      tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, TX, TP;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc;
- Hiệu trưởng Trường Thể dục Thể thao.

                             

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 145/UBND-
VHXH ngày 06/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa 
đông xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 
hiện như sau:

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 
dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành y tế, của địa phương đến phụ 
huynh học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh không được lơ là, 
mất cảnh giác; không để dịch bùng phát, lây nhiễm trong trường học.

2. Thực hiện vệ sinh lớp học thường xuyên, bố trí đầy đủ xà phòng, nước 
sạch và các phương tiện rửa tay cho học sinh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các 
bếp ăn tập thể, căn tin; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe 
ban đầu cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường.

3. Chủ động cập nhật các phương án ứng phó với các tình huống của dịch 
Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác đối với người. Khi phát hiện dịch, phải 
báo báo ngay đến cơ quan quản lý trực tiếp, ngành y tế nơi trường đóng; không để 
dịch bệnh lây lan ra diện rộng, lây nhiễm chéo trong trường học.

Theo nội dung trên, đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;  
- Phòng GDMN-GDTH;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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