
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /SGDĐT- CTTT 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đắk Lắk,  ngày         tháng 01 năm 2021 

 

   

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy Đắk Lắk về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 267/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 về phòng, chống 

dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung 

cụ thể sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện Công văn số 1853/SGDĐT-CTTT ngày 

04/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết, Chikugunya, Zika. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng 

phó với các tình huống dịch Covid-19 phù hợp với địa phương, đơn vị; tuyết đối 

không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh 

viên (CBGV&HSSV) nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương trong thời 

gian nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửa năm 2021 an toàn, lành mạnh, vui tươi. Tiếp 

tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBGV&HSSV về thực hiện “Thông 

điệp 5k: khẩu trang, khử khẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo 

y tế”. 

3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBGVNV&HSSV về 

việc khai báo y tế toàn dân NCOVI và theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày 

theo hướng dẫn của y tế; cài đặt ứng dụng Bluezone (https://bluezone.gov.vn/.) 

để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giúp bảo vệ sức khỏe của bản 

thân, gia đình và cộng đồng. Các đơn vị, trường học tiếp tục rà soát, đánh giá 

việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, bệnh, công khai kết 

quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19. 

https://bluezone.gov.vn/
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4. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong trường học phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên zalo, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội. 

5. Kịp thời thông báo cho Ngành y tế khi phát hiện có trường hợp có biểu 

hiện, nghi mắc bệnh và mắc bệnh để phối hợp xử lý, tránh để lây lan dịch, bệnh.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 
 
 

Phạm Đăng Khoa 

Buiò Hưạm Đăng Khoa 
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