
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục 

thực hiện công tác phòng,  

chống dịch Covid-19 

     Đắk Nông, ngày  

          Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2240/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện hiệu quả, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

các đơn vị trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”, khẩn trương, không được chần chừ, do dự, không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh nhưng cũng không hoang 

mang, lo sợ, mất bình tĩnh. Cần nhận định, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp 

thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. 

2. Hạn chế việc di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, học viên đến các các tỉnh, thành phố đang có dịch. 

3. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; chủ động 

phát hiện sớm, thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly các trường hợp nghi 

nhiễm.  

4. Các đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thường 

xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục đang quản lý để 

kịp thời hướng dẫn về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng, chống 

dịch; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm những tổ chức, cá 

nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

 

 



5. Kể từ 0h00’ ngày 11/5/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 

phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa 

điểm công cộng. 

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở 

lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, 

thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng gồm: Khu vui chơi, giải trí, karaoke, 

mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game, internet, rạp chiếu phim, phòng tập thể 

thao (gym, yoga), cơ sở làm đẹp (thẩm mỹ viện, spa, salon tóc, gội đầu, làm 

móng…). 

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ 

sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

- Việc hiếu, hỷ (tiệc cưới, tang lễ, tiệc liên hoan, tiệc nhà mới, tiệc thôi nôi, 

chẵn tháng,…) được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người. 

- Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (kể cả 

quán ăn vỉa hè, đường phố) cho phép phục vụ tập trung dưới 20 người/địa điểm 

và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m); thực hiện cam kết phòng, chống 

dịch theo quy định. 

6. Có kế hoạch, phương án cho học sinh thi học kỳ và kết thúc năm học 

sớm nhất có thể (khi chưa kết thúc năm học phải thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học). 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc; báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng; địa chỉ 

email: phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn; ĐT: 0974 269 357)./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- PGĐ: Phan Thanh Hải (chỉ đạo); 

- Website Sở GD-ĐT; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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