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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 
TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT  

HUYỆN CƯ JÚT 
 

Số: /KH - DTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Cư Jút, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19  
   
 Kính gửi: 
        - Cán bộ, giáo viên, nhân viên; 
                           - Cha mẹ học sinh và học sinh; 

 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ 
thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ về Thực hiện các biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Thực hiện Thông báo số 3038-TB/TU ngày 31/3/2020 của Thường trực Tỉnh 
ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và công văn số 
1540/UBND-KGVX ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc triển khai kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 Thành phố trực 
thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện công văn số 392/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 30/3/2020 và công văn 
số 406/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện công văn số 1339-CV/HU ngày 01/4/2020 của Huyện ủy về việc 
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19;  

Hiệu trưởng, trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút chỉ đạo đến cán 
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một số nội dung sau: 

Thực hiện nghiêm tức các quy định theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 
của Chính phủ, đặc biệt thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 
0giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn 
bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với 
tỉnh, phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt 
khuẩn theo quy định.  

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường 
hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, mua sắm 
hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối 
thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để 
thực hiện công việc chuyên môn và các nhiệm vụ khác được phân công; chỉ những 
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trường hợp thật sự cần thiết, trực lãnh đạo và bảo vệ cơ quan, xử lý tài liệu mật và 
các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị mới đến làm việc; 
tăng cường tổ chức họp và giao ban trực tuyến; xử lý và báo cáo qua mạng. 

Các đồng chí phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ 
môn và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin thường xuyên cập nhật chương trình 
dạy học trực tuyến qua truyền hình, qua internet…để thông tin, lập tài khoản và 
hướng dẫn, theo dõi học sinh ôn tập và tự học tại nhà. Thường xuyên cập nhật tình 
hình sức khỏe học sinh và hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch 
đến học sinh, gia đình học sinh. 

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công 
đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện việc khai báo y tế qua các ứng dụng 
NCOVI hoặc websitehttps://tokhaiyte.vn.  

Giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của 
nhà trường qua tin nhắn điện tử vn.Edu.vn và wiside: ptdtntcujut.daknong.edu.vn. 

Thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản 
thân và gia đình theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác chấp hành các yêu 
cầu, các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, 
gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của 
nhà trường và địa phương. 

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện 
nghiêm túc trong giai đoạn quyết định để phòng chống sự lay lan của dịch bệnh./. 
 
Nơi nhận: 
- Phòng GDTXCTTT, VP (b/c); 
- CB, GV, NV (t/h); 
- Lưu HT, VT./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã kí) 

 
 

Vương Xuân Trung 
 
 
 

 


