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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 Công văn số 490/K2ĐT-VP ngày 04/5/2021 của Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống COVID-19 và văn bản 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; 

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

dịch lây lan ra cộng đồng và bảo an toàn trường học; 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 nghiêm túc một số nội dung sau: 

 1. 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. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang – khử khuẩn – khoảng 

cách – không tụ tập – khai báo y tế.  

 2. Tất cả các đơn vị trường học, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh căn 

cứ tình hình thực tiễn tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ II, hoàn thành năm học 

2020-2021 trong tuần này. 

 3. Đối với các đơn vị chưa thể hoàn thành chương trình năm học trong tuần 

này, tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chương trình trong thời gian 

sớm nhất có thể. 

 4. Chỉ đạo tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đặc biệt là lãnh đạo nhà trường 

tuyệt đối không đi ra ngoài tỉnh hoặc đi đến những tỉnh có dịch trừ trường hợp đặc 

biệt phải báo cáo cấp có thẩm quyền. 

 5. Nhà trường có biện pháp tổ chức ôn tập từ cuối tháng 5/2021 đến khi hoàn 

thành xét tốt nghiệp đối với học sinh lớp 9 và chuẩn bị thi tốt nghiệp cho học sinh 



THPT lớp 12. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh hạn chế thấp nhất hoặc 

không cho học sinh lớp 12 đi ra ngoài tỉnh hoặc đến các địa phương có dịch ôn thi tốt 

nghiệp. 

 6. Trong quá trình bàn giao học sinh về địa phương, nhà trường cần khuyến cáo 

phụ huynh hạn chế cho các em đi ra ngoài tỉnh trong thời gian nghỉ hè. 

 Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PC dịch bệnh ở người tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TP (phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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