
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 8 năm 2021 

V/v về việc tiếp tục áp dụng biện 

pháp giãn cách xã hội trên địa bàn 

tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các Huyện, thị xã, thành phố; 

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11230/UBND-VP ngày 

25/8/2021 về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo thực hiện theo chỉ thị 15) trong 14 ngày, bắt đầu từ 

00 giờ 00 ngày 26/8/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GDĐT (gọi chung là đơn vị): Tổ chức quán 

triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 11230/UBND-VP ngày 25/8/2021, trong đó, lưu ý các nội dung sau: 

- Người đứng đầu đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; 

phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức 

thực hiện nghiêm, triệt để hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về 

các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần thực hiện ở 

mức cao hơn, siết chặt hơn. 

- Lãnh đạo các các đơn vị phải thể hiện trách nhiệm và sự quyết tâm cao hơn 

nữa trong công tác phòng chống dịch; chủ động triển khai thực hiện quyết liệt có 

hiệu quả các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời thường 

xuyên nắm bắt tình hình, quan tâm phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ địa phương trong công 

tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.  

- Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh, sinh viên trong toàn ngành chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách 

xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy 

tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là 

một pháo đài chống dịch”, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 thành công trong 

thời gian tới. 

- Triển khai và cập nhật đầy đủ các ứng dụng về phòng chống dịch Covid-19 

trên các thiết bị thông minh một cách kịp thời theo khuyến cáo của ngành y tế cũng 



như của chính quyền địa phương. 

- Cập nhật hàng ngày thông tin trên nhóm Zalo về tình hình dịch bệnh và có 

báo cáo ngay về Văn phòng Sở những trường hợp cán bộ, nhà giáo, người lao động 

trong Ngành cũng như học sinh thuộc đối tượng F1,F2, F3. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện./. 

(Kèm theo Công văn số 11230/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh). 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh 9b/c); 
- Sở Y tế (p/h);    
- PGĐ Sở ; 
-Website Sở;  
- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Ngọc Châu 
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