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        V/v triển khai, thực hiện chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3  năm 2020 

 
 

            Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiêp-Giáo dục thường xuyên.  

 
 

Thực hiện Công văn số 2572/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của Ủy ban 

Nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Thông báo số 118/TB-VPCP 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (sau đây gọi là 

Thông báo số 118);  

Thực hiện Công văn số 2604/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Thông báo số 122/TB-VPCP của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (sau đây gọi là Thông báo số 

122), 

Thực hiện Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Sau đây 

gọi là Chỉ thị số 15/CT-TTg),  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Thông báo số 118 và 122 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và các Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND tỉnh (các văn bản 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo) đến toàn 

thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, sinh viên, 

học viên (HSSVHV) của đơn vị. 

2. Triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND 

tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung các nhiệm vụ sau: 

2.1. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan; tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện đối với cá 

nhân, gia đình CBCCVC, HSSVHV của đơn vị và phụ huynh học sinh về việc 

thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt, làm việc để thích ứng với các yêu 

cầu phòng chống dịch bệnh: 

- Hạn chế ra đường và đến những nơi công cộng; hạn chế tụ tập đông người 

từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể: dừng các hoạt động hội 

họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người 



trở lên bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện 

khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; 

- Không ra khỏi địa phương; không đến các tỉnh, thành phố có dịch. 

Trường hợp thật cần thiết phải ra khỏi địa phương, phải được sự cho phép của thủ 

trưởng đơn vị, cơ quan chủ quản và phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế 

theo quy định; 

- Đeo khẩu trang đúng cách tại các nơi công cộng, trên các phương tiện 

giao thông công cộng; 

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và các hướng dẫn của ngành y tế 

về cách ly tại nhà, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ và 

xử lý nghiêm đối với các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, 

không chấp hành cách ly theo đúng quy định.  

- Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh 

phòng, chống dịch: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực 

tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.  

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; 

chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của 

cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thông tin về cách phòng tránh dịch 

bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh; tránh đưa các thông tin gây hoang mang, bi 

quan hoặc kỳ thị đối với người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh. 

Nhận được Công văn bày, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  ; 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV (để thực hiện);  

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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