
  

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         / PGDĐT 
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

                    Krông Nô, ngày 01 tháng 4 năm 2020     

 

   

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường TH-

THCS Nguyễn Viết Xuân 
 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 1523/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh Đăk Nông, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Thực hiện Thông báo số 931-TB/HU ngày 31/3/2020 của Huyện ủy, Kết 

luận Thường trực Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 

31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 527/UBND-VP, ngày 01/4/2020 của UBND 

huyện Krông Nô về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Các đơn vị tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

đã đề ra, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch 

Covid-19 và Ban chỉ đạo tỉnh và huyện. 

- Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách 

ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với 

tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đản khoảng cách an toàn, đeo khẩu 

trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở 

tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực 

phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các 

trường hợp khẩn cấp khác. 

- Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; 

không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và 

tại nơi công cộng. 

- Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn 

vị thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. 



  

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp kịp thời ứng phó đối với 

trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Trong thời gian nghỉ học để phòng dịch yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân 

viên không nghỉ phép, không đi tranh thủ, ở tại nhà; trường hợp cần thiết muốn 

đi ra khỏi địa phương phải xin phép và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị quản lý. 

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, giáo viên, nhân viên 

không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở, đặc biệt để 

xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên, nhân viên lây nhiễm dịch do không chấp 

hành nghiêm quy định. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CM MN, TH, THCS; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Trường TH&THCS  Nguyễn Viết Xuân; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 

 

 

 


		KienDN
	2020-04-01T11:20:29+0700
	Sign


		Văn thư Phòng Giáo dục huyện Krông Nô
	2020-04-01T11:23:23+0700
	Test


		Văn thư Phòng Giáo dục huyện Krông Nô
	2020-04-01T11:23:41+0700
	Test




