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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

   

Căn cứ Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để đảm bảo xử lý kịp thời, chủ động thực hiện  

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan 

rộng và nhanh chóng ổn định các hoạt động ngay sau Tết; Nhà trường yêu cầu lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau dịp Tết nguyên Đán 

Nhâm Dần cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban 

Bí thư; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 374/KH-UBND 

ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-

19 trong dịp Tết nguyên Đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

3. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe. Chú trọng đến các 

nội dung về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

phòng, chống dịch COVID-19; tiêm mũi bổ sung và mũi tăng cường vắc xin phòng 

COVID-19; tuyên truyền, vận động VC, NLĐ và người dân tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện 5K trong phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 01/KH-CĐNGT ngày 04 

tháng 01 năm 2022 của Trường về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 năm 2022. Các đơn vị, tổ An toàn Covid  cần báo ngay cho 

Ban Chỉ đạo Covid Nhà trường qua phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c Diêm Thế 

Hưng). 

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc, các Tổ An toàn Covid 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Ban Giám hiệu; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, TC- HC. 
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