
 

 

 

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-VP 
V/v tăng cường thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  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 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 24/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 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 triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 các cấp, các Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 

5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai 

báo y tế); đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà 

và bắt buộc nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và hướng dẫn 

của ngành Y tế2 (lưu ý các khu vực công cộng; sự kiện, hoạt động tập trung 

đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng…). 

 3. Thủ trưởng các đơn vị chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án 

sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch tại đơn vị mình. Đồng thời, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại đơn vị mình. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID” theo chỉ 

đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1716/SGDĐT-GDTrH ngày 

                                           
1 Văn bản số 454/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang nơi công cộng.  
2 Văn bản số 714/SYT-NVYD ngày 24/02/2021 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng 

chống dịch COVID-19 nơi cộng cộng. 
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30/11/2020; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh (sử 

dụng điện thoại thông minh) thực hiện cài đặt ứng dụng BLUEZONE; cán bộ 

quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện khai 

báo y tế khi đã đến/trở về từ vùng dịch (có ca bệnh trong cộng đồng) và thực 

hiện cách ly y tế theo quy định. 

5. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; 

trường hợp tổ chức phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng 

chống dịch COVID-19, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế (chú trọng 

việc đeo khẩu trang, sát khuẩn…). 

6. Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ sức 

khỏe của trẻ em mầm non, học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo 

dục trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, 

thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch bệnh lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 Khi có các hiện tượng bất thường hoặc xuất hiện dịch bệnh tại đơn vị, địa 

phương, các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở,  

email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn, điện thoại 0260 3914 325, 0260 3914 

324), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay báo cáo); 

- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- BCĐ PC 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, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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