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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

             / GDĐT- CTTT 
V/v Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh phòng ch ng dịch Covid-19 

 và Thông báo s  59/TB-VPCP ngày 

25/02/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk,  ngày       tháng 3 năm 2020 

 

   
 

Kính gửi:       

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

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đ c trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

các huyện, thị xã, thành ph . 

 

Thực hiện Công văn s  1648/UBND-KGVX ngày 02/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng ch ng dịch Covid-19; Công 

văn s  1650/UBND-KGVX ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai Thông báo s  59/TB-VPCP ngày 25/02/2020 của Văn phòng Chính phủ 

(văn bản gửi kèm), 

 ở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể 

sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV, H  V về việc 

phòng, ch ng dịch bệnh, xem việc phòng ch ng dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, 

không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, ch ng dịch theo 

đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; b  trí nhân viên y tế trực trong 

su t thời gian dạy và học, thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh, 

các biện pháp phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19 trên các trang thông tin chính 

thức của Bộ Y tế,  ở Y tế Đắk Lắk để tuyên truyền cho CBGVNV, H  V và phụ 

huynh của nhà trường; ph i hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình sức 

khỏe của học sinh để có phương án xử lý kịp thời. Đ i với những trường không 

có nhân viên y tế, cần ph i hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng 

dẫn, hỗ trợ và kịp thời xử lý khi có tình hu ng xảy ra.    

2. Thông báo, tuyên truyền đến CBGVNV, HSSV và phụ huynh không đi 

đến vùng có dịch (Vĩnh Phúc) hoặc các qu c gia có dịch (Trung Qu c, Hàn Qu c, 

Nhật Bản, Iran, Italia…) khi không cần thiết, nếu có đi thì khi trở về địa phương 

hoặc nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ phải thực hiện khai báo y tế (đ i với các 

trường hợp quy định) và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.  

3. Thường xuyên rà soát tình hình CBGVNV, HSSV đã về và đến từ vùng 

có dịch, có tiếp xúc gần với những người nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 để kịp 

thời ph i hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn có biện pháp xử lý; Quán triệt 
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CBGVNV, HSSV không đến trường nếu có các biểu hiện ho, s t, khó thở...và 

liên hệ các cơ quan y tế địa phương gần nhất để kịp thời thăm khám và thực hiện 

các hướng dẫn theo quy định. 

4. Thông báo, khuyến khích phụ huynh học sinh chuẩn bị một s  đồ dùng 

cho học sinh như  Khẩu trang, giấy lau tay (khăn tay cá nhân), dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh, sử dụng bình nước u ng cá nhân…; ph i hợp với nhà trường 

(giáo viên chủ nhiệm) theo dõi sức khỏe, thân nhiệt của học sinh hàng ngày qua  

 ổ liên lạc điện tử, tin nhắn, ứng dụng zalo…  

5. Các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh tình hình, s  lượng học sinh đến 

trường về  ở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng CTTT) trước 15 giờ 00 hàng ngày 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 ở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

          
- Như Kính gửi; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Các phòng, ban CM,  ở GDĐT (để nắm); 

- Lưu  VT, CTTT. 

GIÁ   Đ C 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

Phạm Đăng Khoa 
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