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

THCS Nguyễn Viết Xuân 

 

Thực hiện Công văn số 1460/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh (có Công văn số 1460/UBND-KGVX kèm theo); 

Thực hiện Công văn số 392/PGDĐT-GDTXCTTT  ngày 30/3/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc thực hiện đợt cao điểm trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 501/UBND-VP, ngày 27/3/2020 của UBND huyện 

Krông Nô về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính Phủ, Công văn số 1460/UBND-KGVX, ngày 27/3/2020 của UBND 

tỉnh;  trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Phổ biến, quán triệt để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết, thực 

hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại Công văn số 1460/UBND-KGVX từ 00 giờ 

ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; trong đó lưu ý: 

- Thông báo để phụ huynh và học sinh biết thời gian tiếp tục được nghỉ học từ 

ngày 06/4/2020 đến khi có thông báo mới. 

- Trong thời gian không tổ chức dạy học tại trường, các cơ sở giáo dục 

dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết. 

- Không để cán bộ, giáo viên, nhân viên đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp có 

nhà ở ngoài tỉnh, trường hợp đi công tác với lý do đặc biệt thì phải sự cho phép 

của cơ quan thẩm quyền). 

- Hạn chế ra nơi công cộng, tập trung đông người. 

- Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

2. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo đã ban hành; đặc biệt, là danh mục những việc 

cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học ban hành theo 

Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y 

tế và Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Chỉ thị số 15/CT-Tg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. 



3. Các đơn vị không nghiêm túc triển khai thực hiện thì Thủ trưởng đơn vị 

phải chịu trách nhiệm. 

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; 

- Trung tâm BTXH Nhà may mắn; 

- Lưu: VT. 
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