
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 

V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện 

quy trình quản lý, điều trị người 

nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trong đó có nội dung: “điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-

19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù 

hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, 

nguyện vọng của người nhiễm”;  

Thực hiện công văn số 17681/UBND-VP ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển 

khai, thực hiện công văn số 17681/UBND-VP ngày 21/11/2021 và hướng dẫn 

đính kèm của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn đề nghị các đơn vị phản ánh về 

Sở GDĐT qua Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 

 (Đính kèm công văn số 17681/UBND-VP ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh) 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (ph/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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