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Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 về

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình
mới, Văn bản số 1462/UBND-VX1 của UBND tỉnh ngày 13/3/2020 về việc
cho học sinh, học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT nghỉ học để phòng
chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và đề
nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nội dung sau:
1. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế xem
xét, quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch;
quán triệt học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, nhà giáo hạn chế tối đa việc di
chuyển ra phạm vi ngoài địa phương nơi cư trú, ngoài tỉnh; đảm bảo mọi điều
kiện về phòng dịch như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu
trang và các điều kiện khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế; đặc biệt đối với
học sinh, sinh viên, giáo viên người nước ngoài thực hiện đầy đủ về khai báo
kiểm tra y tế và các quy định khác của cơ quan y tế. Các trường cao đẳng, trung
cấp có tham gia giáo dục thường xuyên chương trình trung học phổ thông thực
hiện cho học sinh nghỉ học từ ngày 16/3/2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Văn bản số 1462/UBND-VX1 ngày 13/3/2020.
2. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, UBND tỉnh Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch, báo cáo hàng ngày về tình hình phòng chống dịch của đơn vị về Sở (qua
phòng giáo dục nghề nghiệp).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp triển khai thực hiện./.
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