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Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

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 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 số 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; Thông báo số 

143/TB-VPUBND ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về Kết 

luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 và thời gian tới; 

 Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để 

dịch lây lan ra cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc và trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện triển khai thực hiện các nội dung sau: 

          1. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh 

và các văn bản liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ 

trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, trong trường học; thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực 

hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – 

khai báo y tế.  

 3. Trong thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường học, thực hiện 

giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, 

mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay và báo cho cơ quan y tế 

địa phương. 

 4. Kích hoạt lại các phương án đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 theo từng 

cấp độ tại địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “An 



toàn Covid-19”, ứng dụng NCOVI và Bluezone để phòng, chống dịch. Yêu cầu đeo 

khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách 

nơi công cộng. 

 5. Thực hiện tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh, khuyến khích hạn chế việc di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh trong 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đối với các trường hợp có nhu cầu về quê 

đón Tết, thăm người thân, du lịch phải khai báo cụ thể nơi đi, nơi đến, phải thực hiện 

khai báo y tế tại địa phương khi trở lại tỉnh, áp dụng các biện pháp cách ly theo quy 

định (nếu tiếp xúc với trường hợp mắc/hoặc nghi ngờ mắc; trở về từ vùng, địa phương 

có dịch). Đối với người thân từ tỉnh khác đến và đi đến tỉnh khác trở về, thì phải chủ 

động khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ 

quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

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

túc thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- PGĐ: Phan Thanh Hải (chỉ đạo); 

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

(để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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