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#SoKyHieuVanBan
V/v cập nhật Sổ tay đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19
 trong trường học

                #DiaDiemNgayBanHanh

           Kính gửi: 
                        - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
                        - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT trực thuộc;
                        - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm NN-TH.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”, nhằm đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo 
dục phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, góp phần làm giảm thiểu những 
tác động tiêu cực của dịch bệnh, ngày 27/01/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 
hành Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung),

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp học, cán bộ quản 
lí, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục khi triển khai dạy 
học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, PTDTNT trực 
thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm NN-TH (sau đây gọi là các cơ sở giáo 
dục) và phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) đến học sinh, 
phụ huynh, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, người lao động tại các cơ sở giáo 
dục (Quyết định và Sổ tay đính kèm công văn này).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, liên hệ Sở Giáo dục và Đào 
tạo để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GDĐT-Vụ GDTC (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTHSSV-PC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                    #ChuKyLanhDao
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