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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
[ 
 

    Số:               

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 cho trẻ em và 

bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại 

dịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

                  Kính gửi: 

        - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5745/UBND-VP ngày 

25/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em 

và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.  

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (gọi chung là đơn vị) thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn nêu trên, trong đó lưu ý một số nội 

dung sau: 

1. Trong thời gian nghỉ hè học sinh tham gia nhiều các chương trình sinh hoạt 

tại địa phương quản lý, do đó Nhà trường thường xuyên phối kết hợp với chính 

quyền địa phương để có các giải pháp hỗ trợ để bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho 

trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó, đặc 

biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang 

chấn tâm lý; phòng, chống nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em. 

2. Thường xuyên theo dõi sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhất là ngành Y 

tế, ngành LĐTBXH; các phương tiện thông tin đại chúng; các mạng xã hội, …. để 

nắm tình hình trẻ em của nhà trường cần được bảo vệ, chăm sóc trong đại dịch 

Covid-19 để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp trẻ vuợt qua khó khăn. 

(Đính kèm Công văn của UBND tỉnh và danh mục tài liệu, sản phẩm truyền 

thông và đường truy cập gửi). 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh;  
- Sở Y tế; 

- Sở LĐTBXH;    
- PGĐ Sở ; 
- Trưởng phòng CM,NV Sở; 
-Website Sở;  

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Ngọc Châu 
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