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V/v đảm bảo an toàn phòng, chống 

COVID -19 cho học sinh, sinh viên đi học 

trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1476/UBND-VP ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 842/TCGDNN-HSSV ngày 01/5/2021 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp về việc đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho học 

sinh, sinh viên đi học trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5. Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch trước khi học sinh, sinh viên 

quay trở lại trường/trung tâm sau dịp nghỉ lễ cụ thể như sau:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế, ngành Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -

19 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”. Đảm bảo 100% học sinh, 

sinh viên cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn 

hoặc tại ứng dụng “NCOVI” trước khi quay trở lại trường.

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

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như trang thiết bị kiểm tra thân 

nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, ký túc xá và phải đeo khẩu 

trang trong quá trình học trên lớp.

- Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học 

viên của đơn vị ra khỏi địa bàn tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 khi quay trở về 

bắt buộc phải khai báo y tế; nếu có một trong các biểu hiện: ho, sốt, khó 

thở…phải báo cáo với cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn. 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường học tập an toàn.
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- Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về việc 

cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên lây nhiễm 

COVID-19 tại nhà trường/trung tâm do không chấp hành nghiêm quy định 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội 
dung trên, đồng thời khẩn trương lập danh sách cán bộ, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên, học viên của đơn vị ra khỏi địa bàn tỉnh vào dịp nghỉ 
lễ 30/4 và 01/5 (theo mẫu đính kèm) báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại 0220.3850534, email: 

daynghehd@gmail.com) trước 16h00 ngày 04/5/2021./. 

Nơi nhận:
- Như trên;

- PGĐ Tùng;

- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP RA KHỎI ĐỊA BÀN TỈNH 
DỊP 30/4, 01/5 HOẶC TRỞ VỀ TỬ VÙNG CÓ CA LÂY NHIỄM
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