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V/v triển khai hướng dẫn tạm thời 

phương án phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại các cơ sở 

giáo dục và đào tạo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

              Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 4582/HD-SYT ngày 25/11/2021 của Sở Y tế Hà 

Tĩnh về việc hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

 Để bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học tại các cơ sở Giáo dục& Đào 

tạo trên địa bàn huyện và chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 

đang diễn biến phức tạp; ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan 

rộng; Ủy ban nhân dân huyện giao các đơn vị, địa phương nêu trên khẩn trương 

chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số số 

4582/HD-SYT ngày 25/11/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tạm 

thời phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có Văn bản gửi kèm theo). 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn chủ trì phối 

hợp Trung tâm y tế huyện và các trường học triển khai đầy đủ các điều kiện 

phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học theo các nội dung Văn bản 

hướng dẫn của Sở y tế nêu trên. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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