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Số:        /SGDĐT-VP 

V/v tiếp tục tuyên truyền một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

   Đắk Nông, ngày 

 

                      Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở, 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;   

Thực hiện Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 29/1/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Triển khai công văn số 91/STTTT-TTBCXB ngày 01/02/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tuyên truyền một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị tiếp tục thông tin tuyên truyền một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19, cụ thể như sau:  

- Tuyên truyền thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc 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, nhà máy, xí nghiệp…  

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng về việc thực hiện 

“Thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập đông 

người, Khai báo y tế” nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng 

đồng; các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng 

dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. 

- Kịp thời thông tin công tác tổ chức chỉ đạo của cơ quan chức năng đối 

với các Tổ, Đội phòng, chống Covid-19 thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện rà soát, 

xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại các địa phương có 

dịch; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên các 

phương tiện giao thông liên tỉnh; công tác rà soát, thực hiện nghiêm các biện 

pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh hợp pháp và trái phép, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập qua đường biên giới. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch 

bệnh; kịp thời thông tin chính xác những diễn biến về dịch bệnh tại địa phương.  

- Tăng cường thông tin, cảnh báo người dân thực hiện nghiêm túc quy 

định về phòng, chống dịch. Trong đó, có quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi 

công cộng; đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch trong các hoạt động lễ hội, sự 
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kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán. 

- Cán bộ công chức, viên chức, người lao động cài đặt Bluezone để bảo vệ 

gia đình, bản thân và cộng đồng; tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và các 

gia đình nơi cư trú cài đặt Bluezone để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp 

nghi nhiễm nhằm phòng chống bệnh covid-19. 

Trong thời điểm hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm 

vụ cấp bách, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Phòng GDTX-CTTT (tổng hợp); 

- - Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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