
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

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 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về một số biệp pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở 

giáo dục và đào tạo; Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 29/01/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện một số biệp pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 559/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển 

khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 22/TB-

VPCP ngày 30/01/2021; Công văn số 87/STTTT-TTBCXB ngày 29/01/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tới; 

Công văn số 92/STTTT-CNTT ngày 01/2/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone; 

 Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn, 

kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số 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; quán triệt phương 

châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm 

ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên 

trong (nếu có), chữa trị hiệu quả”. 

 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. Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người; dừng một số 

hoạt động tập trung đông người không cần thiết; vận động hạn chế số người tham gia 

đám cưới, lễ tang,..  

 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 để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong 

trường học. Bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để 



chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới lây nhiễm Covid-19”, bảo 

đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn. Cơ sở giáo dục nào 

phát hiện có ca dương tính với vi rút SARSCov-2, thì báo cáo ngay cấp có thẩm 

quyền, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo 

hình thức trực tuyến. 

 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 nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng 

dụng “An toàn Covid-19”, ứng dụng NCOVI và ứng dụng Bluezone để phòng, chống 

dịch. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo 

thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,… duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, 

lớp theo quy định. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng 

và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người.  

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

nhân viên, học sinh và thông qua học sinh khuyến khích phụ huynh hạn chế việc di 

chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.  

  Đối với các trường hợp đặc biệt về quê thăm người thân dịp Tết, phải khai báo 

cụ thể nơi đi, nơi đến, phải thực hiện khai báo y tế tại địa phương khi trở lại tỉnh; yêu 

cầu không được đến trường, 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 các trường hợp, 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. 

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; hiệu trưởng các đơn 

vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục; giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện chịu 

trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh. Hành vi không khai báo hoặc khai báo y tế không trung 

thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

 6. Cá nhân, người đứng đầu đơn vị vi phạm việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và Công 

văn số 1670/UBND-KGVX ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý vi phạm 

liên quan đến phòng, chống Covid-19, nhất là không chấp hành việc đeo khẩu trang. 

            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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