ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1296/GDĐT-VP
Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
thành phố tại Công văn số 1710/UBND-VX
ngày 08 tháng 5 năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của
Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
1. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo
số 177/TB-VPCP và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại
Công văn số 1710/UBND-VX nêu trên (văn bản đính kèm).
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như
đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn bề mặt,… theo các văn bản chỉ đạo
trước đó và theo các văn bản nêu trên.
3. Bố trí các hoạt động dạy - học trực tiếp cả ngày thứ Bảy, cả 02 buổi
sáng - chiều, kết hợp với việc dạy trực tuyến, học qua truyền hình, có kế hoạch
phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình
năm học 2019 – 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- BGĐ, Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VP.
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