UBND QUẬN BÌNH THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 722/PGDĐT

Bình Thủy, ngày 30 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện nghiêm các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh
Covid – 19.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;
- Chủ các nhóm trẻ độc lập.
Thực hiện Công văn số 2200/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân quận Bình Thủy về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong
chấp hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;
Thực hiện Công văn số 2212/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân quận Bình Thủy về việc thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, công sở,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa
bàn quận thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số
2862/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thực
hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19; Công văn số 2817/UBND-NC ngày 21/7/2021 của
UBND thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch
bệnh Covid – 19; Công văn số 2890/UBND-NC ngày 24/7/2021 của UBND thành
phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, công sở.
2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để cán bộ, viên chức, người
lao động chủ động thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19.
3. Rà soát việc khai báo y tế thông qua các ứng dụng, cũng như quét mã QR
– Code, cài đặt, sử dụng Bluezone hoặc thông qua tờ khai y tế.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở
giáo dục tổ chức thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 2862/UBND-KGVX ngày 22/7/2021; Công văn số
2817/UBND-NC ngày 21/7/2021; Công văn số 2890/UBND-NC ngày 24/7/2021).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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