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Kính gửi: UBND huyện, thành phố
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay học sinh bậc mầm non, tiểu
học, THCS trong toàn tỉnh đã tiếp tục đi học trở lại, các nhà trường đã chuẩn bị đủ
các điều kiện tốt nhất để học sinh đến trường an toàn. Để tiếp tục giúp các nhà
trường có điều kiện phòng, chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND
huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các trường mầm non,
tiểu học, THCS trên địa bàn như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo các cơ sở
giáo dục trên địa bàn hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân
viên về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây bệnh theo hướng dẫn của ngành y
tế.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ
đạo của các cấp, các ngành đến nhà trường; chuẩn bị đủ các trang thiết bị y tế như
hóa chất khử khuẩn, dung dịch rửa tay nhanh, khẩu trang, xà phòng, nhiệt kế đo
thân nhiệt, hướng dẫn các nhà trường tiêu độc, khử trùng (phung khử trùng trường
học ít nhất 01 lần/tuần), vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các
điều kiện an toàn cho học sinh đến trường mỗi ngày.
3. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế cấp các trang thiết bị
y tế, cấp kinh phí đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các
trường học thuộc địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị UBND huyện, thành phố phối
hợp thực hiện./.
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