
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v triển khai Sổ tay đảm bảo an 

toàn phòng, chống COVID-19  

trong trường học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 02  năm 2022 

   

              Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

    

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống 

COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung).  

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các Phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (sau đây gọi chung là đơn vị) Quyết 

định số 406/QĐBGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong 

trường học (sửa đổi, bổ sung).  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung hướng 

dẫn trong Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học 

(sửa đổi, bổ sung); đồng thời kết hợp với các văn bản đã được Sở Giáo dục và 

Đào tạo, địa phương hướng dẫn thực hiện về phòng, chống COVID-19 trong 

trường học để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống COVID-19 trong trường 

học đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị./. 

(Kèm Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT) 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Phó GĐ Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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