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         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.  

 
 

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(sau đây gọi là Chỉ thị số 16/ CT-TTg); 

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban 

Nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về triển khai Chỉ thị số 16/ CT-TTg, 

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

thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 48-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các công văn chỉ đạo triển 

khai thực hiện của UBND tỉnh và Sở GDĐT (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 biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 như sau: 

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

không lơ là, chủ quan; nghiêm túc thực hiện đối với cá nhân, gia đình CBCCVC, 

HSSVHV của đơn vị:  

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 

01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, 

thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh 

cách ly với tỉnh. Yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật 

cần thiết và phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 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;  

 



Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện 

khử trùng, diệt khuẩn theo quy định; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; 

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 các cơ quan chức năng và cộng 

đồng.  

2.2. Thủ trưởng đơn vị bố trí cho CBCCVC sử dụng công nghệ thông tin 

làm việc tại nhà; phân công lãnh đạo, CBCCVC luân phiên trực, làm việc, tối đa 

không quá 30% CBCCVC của đơn vị để kịp thời giải quyết các công việc cấp 

thiết, xử lý tài liệu mật; tăng cường họp trực tuyến; đảm bảo hoàn thành đầy đủ, 

kịp thời các nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc 

CBGVNV lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, 

chống dịch tại công sở. 

Thủ trưởng đơn vị phải chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, CBCCVC vừa 

phòng, chống dịch đúng quy định vừa đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch; 

không vì chống dịch mà đình trệ công việc của đơn vị; đảm bảo thông tin, liên lạc 

thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.  

Bộ phận “một cửa” tại các đơn vị ngừng tiếp nhận hồ sơ mức độ 1, mức độ 

2 từ 01/4/2020 đến hết 15/4/2020; chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4; thực 

hiện trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân (đối với TTHC hẹn trả kết quả 

trước ngày 15/4/2020) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả sau 

ngày 15/4/2020.   

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương phòng, chống 

dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Người phát ngôn của đơn vị về phòng, 

chống dịch đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ công tác thông tin, 

truyền thông.  

Nhận được Công văn này, 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); 

- Công đoàn Ngành GD; 

- Các phòng CMNV (để thực hiện);  

- Các sở: Y tế, TT&TT, LĐ,TB&XH (để phối hợp); 

- UBND các hyện, TX, TP (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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