
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Các phòng chức năng thuộc Sở. 
 
 

Thực hiện Công văn số 764/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới,  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chức năng thuộc Sở thực hiện 

các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Bộ 

ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng 

cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 

sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của 

Nhân dân.  

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; trong đó chú ý giảm quy mô tổ chức, hạn chế tập trung đông người tại 

các lễ cưới, liên hoan, lễ hội… nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

3. Dừng tổ chức hoặc giảm quy mô các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ 

niệm, lễ hội, các sự kiện tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch 

bệnh; hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tăng 

cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

4. Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh; trong trường hợp bắt buộc đi công 

tác ngoài tỉnh thì phải thực hiện nghiêm việc báo cáo xin ý kiến Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung làm việc, nơi đến, cơ quan 

tiếp xúc, đối tượng tiếp xúc… trước khi thực hiện (chưa được đi công tác ngoài 
tỉnh nếu chưa có sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy bằng Văn bản). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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