
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai thực hiện Công văn 

số 2295/UBND-KGVX ngày 

09/7/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 7  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc; 

     - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục. 

 

Thực hiện Công văn số 2295/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đối với các trường trên địa bàn huyện Chơn Thành: áp dụng biện 

pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19.  

2. Đối với các trường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và các huyện 

Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Hớn Quản: áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Đối với các trường ở các huyện, thị xã còn lại 

Phải thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

quy định của Bộ Y tế. 

4. Thời gian áp dụng: Trong vòng 15 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 

11/7/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);        

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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