
  

 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

           / GDĐT- CTTT 
V/v thực hiện công tác phòng, 

ch ng dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đắk Lắk,  ngày       tháng 4 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  3287/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk chính 

thức hoạt động; Công văn s  3331//UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai công tác phòng, ch ng dịch Covid-19, 

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

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

khuyến cáo của ngành y tế về phòng, ch ng dịch Covid-19. 

2. Thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân 

viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&H  V) tiếp cận trang thông tin Trang 

thông tin điện tử về dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ 

http://ncov.daklak.gov.vn/. 

3. Thủ trưởng các đơn vị, trường học rà soát và tiếp tục triển khai việc khai 

báo y tế trên phần mềm ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và cập nhật 

tình hình sức khỏe hàng ngày theo hướng dẫn đến tất cả CBGVNV&HSSV của 

đơn vị. 

4. Tuyên truyền, quán triệt CBGVNV&HSSV hạn chế di chuyển đến các 

tỉnh, thành ph  thuộc nhóm nguy cơ cao (gồm 12 địa phương  Hà Nội, thành 

ph  Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà 

Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh) và nhóm có nguy cơ 

(gồm 16 địa phương: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng  ơn, Thái Nguyên, Hà Nam, 

Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, 

Kiên Giang,  óc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang); thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi đi trên đường, nơi công cộng; không tổ 

chức các cuộc họp, sự kiện tập trung trên 20 người, không tham gia tụ tập từ 10 

người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ và yêu 

cầu thực hiện khoảng cách t i thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công 

cộng. 

5. Tổ chức tổng vệ sinh xung quanh trường học; vệ sinh, khử khuẩn trường, 

lớp học, đồ dùng dạy và học, bếp ăn, nhà vệ sinh…trước khi đón học sinh trở lại 

http://ncov.daklak.gov.vn/


  

trường theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; cung cấp đầy đủ nước u ng, nước 

sinh hoạt cho học sinh, sinh viên đúng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016; đảm bảo xà phòng hoặc nước sát 

khuẩn khi học sinh trở lại trường học tập và hướng dẫn công tác vệ sinh chuẩn 

bị cho buổi học tiếp theo.  

6. Thường xuyên nắm bắt tình hình CBGVNV&H  V và báo cáo hàng 

ngày tình hình, s  lượng học sinh đến trường về  ở Giáo dục và Đào tạo (qua 

phòng CTTT) trước 14 giờ 30 phút hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể  

- Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm GDNN-

GDTX, trung tâm GDTX tỉnh cập vào đường link  https://tinyurl.com/v4yqt3w 

để cập nhật dữ liệu báo cáo. 

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành ph  cập vào đường 

link: https://tinyurl.com/ws7fgo4 để cập nhật dữ liệu báo cáo. 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

          
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Lưu  VT, CTTT. 

KT. GIÁ   Đ C 

PHÓ GIÁ  Đ C 

   

 
 
 
 

Bùi Hữu Thành Cát 

ạm Đăng Khoa 
 

https://tinyurl.com/v4yqt3w
https://tinyurl.com/ws7fgo4
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