UBND TỈNH LONG AN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 509 /SLĐTBXH-GDNN

Long An, ngày28 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

V/v cho học viên, học sinh, sinh viên
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi
học lại sau thời gian tạm nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên
địa bàn tỉnh Long An.
Thực hiện Công văn số 992/UBND-VHXH ngày 28/02/2020 của UBND
tỉnh về việc cho HS cấp THPT, SV và HS đi học lại từ ngày 02/3/2020 sau thời
gian tạm nghỉ để phòng, chống Covid-19.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp thực hiện như sau:
1. Thông báo cho học viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đi học trở lại kể từ ngày 02/3/2020.
2. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau
thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị Thủ
trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các công văn: số 306/SLĐTBXHGDNN ngày 12/02/2020 về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh,
sinh viên trở lại học tập sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh
nCoV; số 473/SLĐTBXH-GDNN ngày 25/02/2020 về việc tập huấn kỹ năng
phòng chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp. Trong
đó, tập trung thực hiện các nội dung sau:
- Phối hợp với cơ quan y tế, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiêu
độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, xưởng thực hành, trang thiết bị đào tạo đảm bảo
vệ sinh, an toàn, an tâm và đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi học sinh,
sinh viên, học viên đị học trở lại.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục cho học viên, học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng
dẫn của ngành y tế.
- Tổ chức đào tạo, giảng dạy với thời gian hợp lý, đảm bảo các hoạt động
giáo dục nghề nghiệp theo quy định; tạm thời không tổ chức ăn, uống tại các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp.
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Đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện.
Báo cáo kịp thời những bất thường và vấn đề phát sinh về Sở để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.
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