
            UBND TỈNH ĐẮK NÔNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

     Số:           /SGDĐT-GDTXCTTT               Đắk Nông, ngày      

    V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng  

Chính phủ và Công điện của Ban Chỉ đạo  

       Quốc gia về tăng cường công tác  

          phòng, chống dịch Covid-19 

 
 

            Kính gửi:   

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

- Các đơn vị trực thuộc. 

  

Thực hiện Công văn số 6214/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở 

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

đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và sẵn sàng cho các tình huống 

khi có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra cộng đồng. 

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, 

không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong 

việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, 

chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng… Các sự kiện tập 

trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch ở người tỉnh Đắk Nông. 

4. Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh trong công tác phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong trường học kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/9/2020. 

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); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: VP, GDTH-GDMN, GDTrH-QLCL 

(để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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