
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /PGDĐT-SL
Sao gửi công văn số 1106/SGDĐT-GDTrH
về việc  tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi THPT 
và phúc tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19.

Cần Giuộc, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Kính gởi:
-  Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Chủ các nhóm,lớp độc lập tư thục,

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 1106/SGDĐT-GDTrH về việc về 
việc  tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi THPT 
và phúc tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Phòng 
Giáo dục và Đào tạo sao gửi đến các trường trực thuộc, các cơ sở ngoài công lập 
đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở ngoài công lập triển 
khai thực hiện tốt theo đúng qui định và chịu trách nhiệm rà soát việc xây dựng 
kế hoạch phòng chống dịch tại đơn vị; cập nhật báo cáo 2 lần/tuần (thứ hai, thứ 
sáu) trên phần mềm antoancovid.vn; thực hiện việc đánh giá bộ tiêu chí mức độ 
an toàn covid-19 trong trường học (minh chứng của nhà trường về kết quả đánh 
giá Bộ tiêu chí an toàn covid trong trường học theo văn bản số 1467/BGDĐT-
GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GD&ĐT), thực hiện phòng, chống dịch 5K và 
các văn bản hướng dẫn các cấp và cơ quan chuyên môn. Thời gian kiểm tra: 
Ngày 12/5/2020 (Đính kèm công văn số 1106/SGDĐT-GDTrH).

Ghi chú: Nhờ Hiệu trưởng các trường MN, MG thông tin đến các các 
nhóm, lớp độc lập tư thục trong địa bàn phụ trách./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- TP, các PTP;
- Chuyên viên PGD&ĐT;
- Lưu: VT, MN. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Trường Tam
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