
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:             /HD-PGDĐT 

 
                Krông Nô, ngày 08 tháng 4 năm 2020     

V/v hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên 

quan đến phòng, chống dịch COVID-19. 

 

 

  

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

TH-THCS Nguyễn Viết Xuân 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của các Bộ, 

ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện, Phòng GD&ĐT về 

phòng, chống dịch COVID-19; Hướng dẫn số 569/UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND huyện Krông Nô về việc hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến 

phòng, chống dịch COVID-19.  

Nhằm kịp thời tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh và phụ huynh. Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề 

nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

- Phổ biến, tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh và phụ huynh trong đơn vị về các văn bản chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD&ĐT về phòng, chống dịch COVID-19 và 

các nội dung pháp luật có liên quan. 

- Trên cơ sở Tờ gấp pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và an 

ninh mạng do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông biên soạn (có gửi kèm theo), Thủ 

trưởng đơn vị tổ chức tuyên truyền thông qua mạng internet, đăng tải trên 

website của nhà trường một cách thường xuyên, liên tục để cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh và phụ huynh trong đơn vị biết và tránh những vi phạm pháp 

luật về phòng, chống dịch COVID-19 như các trường hợp vi phạm trong thời 

gian qua. 

- Các đơn vị được sử dụng nội dung của tờ gấp để in ấn, phát hành theo 

quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể phô tô nội dung 

tờ gấp, khẩn trương cấp phát cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ 

huynh, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

- Các đơn vị lưu ý không tổ chức hội nghị tuyên truyền ở cơ sở, chấp hành 

nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về việc không tập trung đông 

người. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành các yêu cầu, các 

biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực 

hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách 



nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng 

đồng 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống 

dịch COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CMMN,TH,THCS; 

- Các trường MN,TH,THCS; 

- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân; 

- Trung tâm BTXH Nhà may mắn; 

-  Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 
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