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Số:        /SGDĐT- CTTT 
V/v triển khai các biện pháp cấp  

bách để phòng, chống dịch Covid-

19 tại vùng dịch Hải Dương, 

Quảng Ninh. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đắk Lắk,  ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 Kính gửi:       

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

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc TT GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 958/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 

tại vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh; để chủ động phòng, chống dịch Covid-

19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm 

trong cộng đồng và trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu 

các đơn vị thực hiện nội dung cụ thể sau: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, 

Công điện 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh thành phố; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong 

các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

2. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học 

viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&HSSV) của cơ quan, đơn vị, trường học 

về việc thực hiện “Thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, 

không tụ tập đông người, khai báo y tế” nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, 

gia đình và cộng đồng. Các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người phải tuân 

thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 tại địa phương. 

3. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học cần bảo đảm và chuẩn bị tốt các 

điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường trang thiết bị y tế như: thiết 

bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; phòng cách li y tế 

tạm thời...; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định. Phối 

hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ 
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em mầm non, CBGVNV&HSSV trong nhà trường, phát hiện sớm các trường 

hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, 

điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Tăng cường 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chuẩn bị sẵn sàng 

phương án ứng phó kịp thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi xảy ra tại 

đơn vị, trường học. 

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, thống kê danh 

sách CBGVNV&HSSV thuộc phạm vi đơn vị quản lý trở về từ các địa phương 

có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh…) kể từ ngày 13/01/2021 trở lại đây. Đồng 

thời khai báo qua ứng dụng NCOVI, Bluezone; thường xuyên cập nhật ứng 

dụng App “An toàn COVID-19” để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các tổ chức 

đoàn thể trong trường học phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tăng 

cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên về các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên zalo, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội. 

5. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình phòng, chống 

dịch Covid-19 của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 17h00 ngày 

30/01/2021 thông qua cổng thông tin: https://tinyurl.com/BCsolieucovid19. 

6. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở 

GDĐT về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi, chức trách nhiệm vụ 

được phân công, phụ trách. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

   
 
 

Phạm Đăng Khoa 

ạm Đăng Khoa 
 

https://tinyurl.com/BCsolieucovid19
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