ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2116/SGDĐT-CTTT
Về thực hiện Công văn 2468/UBND-VX
ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phố trong
ngành giáo dục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành
phố Thủ Đức và các quận huyện;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy về
tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố;
Thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách
xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thực
hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành ủy và Ủy ban
nhân dân Thành phố, nhất là tại Chỉ thị số 12-CT/TU và các Công văn số
2468/UBND-VX (đính kèm).
2. Tăng cường thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm
việc tại nhà; chỉ làm việc tại đơn vị trong những trường hợp thật sự cần thiết theo
phân công của lãnh đạo đơn vị như trực chống dịch, trực cơ quan và các nhiệm vụ
cấp bách khác.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sử cần thiết
để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại những nơi cung cấp theo quy định và đi làm
việc tại các cơ quan, đơn vị theo phân công của lãnh đạo đơn vị.
- Sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để tăng cường thông tin, tuyên
truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,
sinh viên về diễn biến tình hình dịch bệnh của Thành phố, ý thức chấp hành nghiêm
quy định giãn cách xã hội, kiến thức về cơ chế lây bệnh, kiến thức chăm sóc sức
khỏe và giữ thái độ bình tĩnh trước các tình huống.
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- Khẩn trương phổ biến ngay đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,
sinh viên các hướng dẫn của Thành phố về: (1) Những điều người sống trong khu
phong tỏa cần biết; (2) Những điều cần thực hiện khi cách ly F1 tại nhà; (3) Triển
khai xuất viện sớm và cách ly điều trị tại nơi cư trú các trường hợp F0 không có triệu
chứng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (VX) (để báo cáo);
- Lưu: VP, CTTT (Tuyền).
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