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Số: 393 /PGDĐT-THHC

Hòa Vang, ngày 28tháng 07năm 2020

V/v khẩn trương triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID 19
trong tình hình mới

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 4937/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 của Ủy ban
nhân thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID 19 trong tình hình mới; Công văn số1925/SGDĐT-CTrTT
về việc triển khai Công văn số 4930/UBND-SYT của UBND thành phố; Công
văn số 10-CV/HU ngày 27/7/2020 của Huyện ủy Hòa Vang về việc quyết liệt
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số
1198/UBND-VP ngày 28/7/2020 của UBND huyện Hòa Vang, Phòng Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nội dung sau:
Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ 13h00 ngày 28/7/2020 trên địa bàn huyện
Hòa Vang; các văn bản chỉ đạo liên quan của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID 19 huyện; Công văn số 389/PGDĐT-THHC
ngày 26/7/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo với tinh thần tuyệt đối không
chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không được gây hoang mang trong nhân
dân, hết sức bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống.
Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng
các trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THHC (Thủy).
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