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V/v tăng cường các biện pháp 

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; 

- Các Trung tâm Ngoại ngữ; Ngoại ngữ - Tin học. 
 

Thực hiện Công văn số 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh (có văn bản đính kèm) và Công văn số 533/STTTT-TTBCXB ngày 

31/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền triển khai 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 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 và các Trung tâm 

Ngoại ngữ; Ngoại ngữ - Tin học thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyển truyền các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại các 

văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kiên trì và cương quyết 

thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; 

bảo đảm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người 

dân là trên hết; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực 

hơn nữa, hành động quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”; phát huy các thành quả đã đạt được, đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh để 

nhanh chóng thích ứng với diễn biến mới của dịch bệnh bằng các nhiệm vụ, giải 

pháp phù hợp, hiệu quả; không quá hốt hoảng, hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, 

thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh dẫn đến những quyết định không chính xác, gây hậu 

quả. 

2. Nâng cao mức độ cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc thực hiện 

công tác phòng, chống dịch cần bám sát thực tế, đúng quy định và kịp thời khi có 

tình huống có ca bệnh xảy ra.  



3. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh 

thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động hạn chế đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch khi không thực sự cần 

thiết; trường hợp có việc cần thiết, phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan; 

khi trở về địa phương phải thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp 

cách ly theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình. Nghiên cứu, bố 

trí thời gian làm việc hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

đang nuôi con nhỏ có thời gian để chăm sóc con khi các cơ sở giáo dục tạm dừng 

hoạt động nhưng không để công việc đình trệ. 

4. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận 

động người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế: NCOV, Bluzone, tờ khai y tế. 

5. Siết chặt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là tuân thủ các biện pháp 5K của 

Bộ Y tế đối với cá nhân, đơn vị, đặc biệt chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang 

tại nơi công cộng. 

6. Phát động phong trào toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh; tích 

cực tố giác, thông báo với chính quyền địa phương các trường hợp không chấp 

hành việc khai báo y tế, cách ly y tế…; phát huy vai trò của các tổ phòng, chống 

dịch cộng đồng. 

7. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, chủ động các phương án, kịch bản và 

chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ. 

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhất là các trường 

hợp đi, về từ vùng đang có dịch; chủ động phát hiện sớm, thần tốc khoanh vùng, 

truy vết, cách ly y tế theo đúng quy định đối với các trường hợp nghi nhiễm.  

8. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động  và học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 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 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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