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         Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 477/TTr-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 về việc thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đối với lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và 

lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

I. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cho phép học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những học sinh, sinh 

viên và học viên ở vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). 

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên 

và học viên, cụ thể: 

- Thực hiện đánh giá và xếp loại mức độ an toàn tại đơn vị trước khi cho 

học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-BCĐ ngày 04/3/2021 của 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến cán bộ, 

nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên. Thực hiện nghiêm túc 

thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – 

Khai báo y tế”; cài đặt ứng dụng Bluzone và khai báo y tế. 

- Tổ chức thực hiện tiêu độc, khử trùng lớp học, nơi học, ký túc xá, đồ 

dùng dạy, học và các điều kiện phòng bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên; 

Củng cố cơ sở vật chất bảm đảm an toàn tuyệt đối tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đã sử dụng làm nơi cách ly tập trung. 
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- Đảm bảo 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và 

học viên được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học, ký 

túc xá và phải đeo khẩu trang trong quá trình học trên lớp. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại đơn vị mình. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, các 

hoạt động dạy và học, chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo ứng phó với dịch 

Covid – 19, xây dựng môi trường học tập an toàn.  

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác 

phòng, chống dịch Covid – 19 của đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình, báo 

cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội (qua phòng Dạy nghề, điện thoại: 0220.3850534). 

II. Đối với lĩnh vực Bảo Trợ xã hội 

Tiếp tục cho học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương nghỉ 

học đến hết tháng 3/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GD&ĐT, Y tế, Thông tin và 

Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (150). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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