UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1123 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp tục phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới và chuẩn
bị Khai giảng năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện Công văn số 3026/UBND-KGVX ngày 17/8/2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở,
Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý tiếp tục tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và chuẩn bị Khai
giảng năm học mới theo các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công
văn số 1086/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2020.
2. Để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho khai giảng năm học 2020-2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện các nội
dung sau:
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn trường học,
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho năm học
mới 2020-2021 tại đơn vị.
- Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường
xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (đặc biệt là học sinh
các lớp đầu cấp) thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Đối với cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh nghỉ phép, nghỉ hè tại các địa phương có dịch trong
cộng đồng trở về địa phương, đơn vị cần phải khai báo y tế kịp thời, đồng thời
thực hiện cách ly y tế theo quy định để đảm bảo an toàn trước khi khai giảng
năm học mới.
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- Tiếp tục tuyên truyền khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh cài đặt các ứng dụng BLUEZONE, NCOVI theo hướng dẫn của Bộ Y tế và
Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, thông tin cảnh báo về dịch bệnh.
Tuyệt đối không tham gia đưa tin, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật
về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận.
3. Các đơn vị tiếp tục cập nhật, thống kê, lập danh sách, báo cáo tình hình
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đi/đến/ở tại các địa phương có dịch
trong cộng đồng (theo biểu mẫu trên Google Drive) về Sở Giáo dục và Đào tạo
(qua phòng Giáo dục Trung học, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn,
điện thoại 0260 2211 255), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Nhận được Công văn này, 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);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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