UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 1525 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân tỉnh.

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
các huyện, thị xã, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, dịch
bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là ở các tỉnh Bắc
Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long;
Thực hiện Công văn 500/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh; tiếp theo Công văn số 1514 /SGDĐT-CTTT ngày 01/6/2021 về việc
triển khai thực hiện Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021 và Thông báo số
279/TB-UBND ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tất cả cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức, người lao động, học sinh,
học viên chấp hành nghiêm quy định: Kể từ 00 giờ ngày 02/6/2021, tất cả các trường hợp
đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo của Bộ Y tế) đều phải áp dụng biện pháp cách
ly y tế như sau:
- Cách ly tập trung 21 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày
đầu, ngày 14 và ngày 20 đối với người về từ vùng tâm dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị
16/CT-TTg.
- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ
thị số 15/CT-TTg.
- Đối với các trường hợp về từ ngày 16/5/2021 đến ngày 30/5/2021 (thời gian 14
ngày trước khi địa phương đầu tiên khu vực phía Nam công bố giãn cách xã hội) thì theo
dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, báo cáo ngay cho Trạm Y tế khi có
dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác…
2. Các cơ sở giáo dục không tổ chức đón, tiếp khách (từ các tỉnh, thành phố đang
có ca mắc trong cộng đồng) tại cơ quan, trụ sở làm việc; không tổ chức các cuộc họp khi
không cần thiết.
3. Dừng các hoạt động giáo dục ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người
tại các cơ sở giáo dục (trừ các hoạt động đã diễn ra theo kế hoạch được cấp thẩm quyền
đồng ý); Đối với việc tổ chức các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi... , cần thực hiện
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nghiêm quy định 5K, yêu cầu qui mô tối giản...; đối với đám tang (nếu có) không tập
trung quá 30 người tại một thời điểm.
4. Trong thời gian này, thủ trưởng các đơn vị không giải quyết cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến
đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cùng cấp); trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định.
5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, công chức, viên
chức người lao động, học sinh, học viên trong cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm việc khai
báo y tế (BlueZone, Vietnam Health Declaration...), đạt 100%, đồng thời, vận động người
thân trong gia đình thực hiện việc khai báo y tế theo quy định. Thực hiện đăng ký, công
bố mã QR Code phòng, chống dịch tại nơi ra vào cơ sở giáo dục và yêu cầu cán bộ, công
chức, viên chức người lao động, học sinh, học viên, người bên ngoài đến liên hệ công tác
thực hiện việc quét mã QR Code theo quy định, bố trí người theo dõi, giám sát việc thực
hiện tại đơn vị.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP.UBND tỉnh AG (KG-VX);
- Sở Y tế AG;
- Trung tâm KSBT An Giang;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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