
 
 

 

    UBND TỈNH NINH BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                       Số:       /SGDĐT-CTTT 
V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-

19; tuyên truyền, giáo dục đảm bảo ATGT 

trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021; thực 

hiện tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn 

dân hiến máu tình nguyện; Tuần lễ Quốc 

gia Nước sạch và VSMT năm 2021.  

      ơ            

              Ninh Bình, ngày      tháng 4  năm 2021 

           

      Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm GDNN-GDTX    

  các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An, thuộc Đại 

                               học Hoa Lư. 

           Thực hiện Công văn số 1337/BGDĐT-GDTC ngày 06/4/2021 của Bộ 

GD&ĐT về việc thực hiện ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; Công văn số 

153/UBND-VP3 ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; Kế hoạch số 55/KH-UBND 

ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án ‘Đẩy 

mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 46/BATGT ngày 19/4/2021 của Ban An toàn giao thông về 

việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong việc nghỉ lễ 30/4 

và 01/5/2021; Công văn số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2021 của Bộ 

GD&ĐT về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2021; Công văn số 

206/UBND-VP6 ngày 27/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19,  

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021;  

 - Thời gian trẻ mầm non và học sinh, học viên các đơn vị, trường học nghỉ lễ 

30/4 và 01/5/2021 là 04 ngày (từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2021).  
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Các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan để đảm 

bảo an toàn công sở và giải quyết các công việc khi có yêu cầu. 

- Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số 

lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng 

giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên 

diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng 

phát trở lại luôn thường trực; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không 

đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Để duy trì 

vững chắc thành quả phòng, chống dịch, Sở yêu cầu các đơn vị, trường học tăng 

cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) của Bộ 

Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung 

đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Các trường học có học 

sinh bán trú cần đặc biệt chú trọng các biện pháp đảm bảo ATTP gắn với phòng, 

chống dịch.  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên hạn chế tham gia các sự 

kiện, hoạt động tập trung đông người thực sự không cần thiết; nếu không vì lí do 

công vụ hạn chế di chuyển đến các tỉnh có chung đường biên giới với một số nước 

láng giềng đang có dịch bệnh bùng phát mạnh. 

- Các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật 

ATGT và các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao 

thông của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên. Vận động cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia 

– không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt 

chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; 

“Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thuỷ”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm trật tự an ninh, an toàn trường học 

đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lí kịp thời các nội 

dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện quy định về an toàn giao thông. 

2. Thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu 

tình nguyện 

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông của đơn vị về 

các nội dung:  
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 + Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và chiến sỹ cả 

nước nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; 

 + Cung cấp, hướng dẫn những thông tin cơ bản về hiến máu an toàn và 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của 

việc hiến máu, đặc biệt "Hiến máu thường xuyên để cứu giúp người bệnh và 

kiểm tra sức khỏe bản thân"; 

 + Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, 

lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện, 

nhất là trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19 tại cộng đồng; 

 - Truyền thông thực hiện thông điệp chung sống an toàn với dịch bệnh và 

hiến máu an toàn; 

 - Tiếp tục duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua 

việc  tuyên truyền, vận động, duy trì và phát triển các câu lạc bộ (hoặc đội) hiến 

máu dự bị "Câu lạc bộ 25", "Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, "Câu lạc 

bộ vận động hiến máu tình nguyện"; 

 - Nhân rộng các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến 

máu tình nguyện trong các đơn vị, trường học; 

 - Tùy theo điều kiện của từng đơn vị, trường học có thể lựa chọn một trong 

những thông điệp sau để hưởng ứng tuyên truyền tại đơn vị: 

 “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID-19”; 

 “Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; 

 “Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”;  

 “Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ các nhà quản lý”; 

 “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”; 

3. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2021; triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh  

- Thời gian phát động và hưởng ứng trong các năm học: từ ngày 29/4 đến 

30/6, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng 

ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, ngày 30/4 

và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương. 

- Chủ đề hưởng ứng: “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. 

- Các hoạt động chính:  
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 + Tuyên truyền phổ biến về cấp nước sạch, vệ sinh môi trường tác hại của 

chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, phòng chống rác 

thải nhựa; lựa chọn nội dung thông điệp trong các thông điệp sau để chăng treo tại 

đơn vị: 

“Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2021”;  

“Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người”; 

“Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn”; 

 “Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh”; 

 “Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe 

mạnh”;  

 “Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả 

vì một tương lai bền vững;” 

 “Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước”;  

 “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”;  

 “Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường”. 

 + Khai thác cập nhật các hoạt động chiến dịch truyền thông trực tuyến trên 

các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội nhằm giáo dục 

nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thay đổi hành vi trong 

việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao 

sức khỏe và phòng chống dịch bệnh; lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về 

các nội dung trên trong việc giảng dạy, học tập tại các đơn vị, trường học. 

  + Tăng cường dọn dẹp vệ sinh tại khuôn viên trường, lớp. 

          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển 

khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, duy trì báo cáo định kỳ, thường 

xuyên về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng). Email: 

danghieunam1970@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT              (để báo cáo);     

- UBND tỉnh, VP6 

- Ban  ATGT tỉnh                            

- Lưu: VT, CTTT. N/10.                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đinh Văn Khâm 
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