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             Krông Nô, ngày 23 tháng 3 năm 2020       
 

 

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

THCS Nguyễn Viết Xuân 

 

Thực hiện Công văn số 454/UBND-YT ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Krông Nô về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- Khuyến cáo học sinh và phụ huynh học sinh không đi đến những địa phương có 

dịch; yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường không đi đến những địa phương 

có dịch, phải nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện các 

quy định về phòng, chống dịch; khi đi công tác phải được người quản lý trực tiếp cho 

phép, hạn chế đi việc riêng, nếu có nhu cầu đi việc riêng phải báo thủ trưởng đơn vị và 

thực hiện khai báo lịch trình nghiêm túc ( nếu bị cách ly thì sẽ bị xem xét xử lý hành 

chính, tiền lương). 

- Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường không tham gia các 

hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người như: dịch vụ karaoke, mát xa, quảng trường, 

sân vận động, các dịch vụ ăn uống,…; hạn chế ra khỏi nhà và tiếp xúc với nhiều người; 

tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan y tế thực hiện khai báo y tế và 

vận động người thân tự giác khai báo y tế khi di chuyển từ vùng khác đến địa bàn. 

- Từ ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới của Chính phủ, UBND tỉnh, 

UBND huyện, các đơn vị tổ chức hoạt động hội họp đều thực hiện trên môi trường mạng 

(trừ các trường hợp khẩn cấp và cần thiết thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức hội họp trực tiếp); Lãnh đạo nhà trường tiếp tục 

trực trường để xử lý công việc phát sinh và phân công cán bộ, giáo viên duy trì công tác 

vệ sinh phòng chống dịch. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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