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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 02 tháng 11 năm 2021

V/v triển khai thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm
bảo thích an toàn trong tình hình mới

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN, GDTX các huyện.
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19";
Căn cứ kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 23/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";
Căn cứ Công văn số 3929/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh (thay thế văn bản số 3539/UBND-KGVX và
3825/UBND-KGVX).
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 các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo thích an toàn trong tình hình mới,
cụ thể như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch CVID-19 tỉnh và của ngành về phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần
chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và tuyệt đối không được chủ
quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động nắm bắt thông tin liên quan dịch bệnh
Covid trên địa bàn, kịp thời xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng giải
pháp nhằm đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn.
2. Tiếp tục tổ chức quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp kiểm soát
dịch bệnh với quan điểm thích ứng an toàn trong tình hình mới và quyết tâm
không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong các cơ sở giáo dục, cụ thể:
a). Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành bắt
buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng (đeo khẩu trang che
kín cả mũi và miệng đúng cách); thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch
5K + vắc xin của Bộ Y tế, chú ý giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc;
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không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở và
trường học). Không tham gia các hoạt động chưa được phép hoạt động1.
b). Thường xuyên rà soát những việc đơn vị cần làm để phòng chống dịch
COVID-19 (Phụ lục 4, Công văn số 3900/CV-BCĐ ngày 19/8/2021); đánh giá
và đều chỉnh thường xuyên kế hoạch và phương án phòng, chống dịch khi có
trường hợp mắc COVID-19 (Phụ lục 1, Công văn số 3900/CV-BCĐ ngày
19/8/2021).
c). Yêu cầu người lao động (cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao
động) ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch
COVID-19 với người sử dụng lao động (Phụ lục 3, Công văn số 3900/CV-BCĐ
ngày 19/8/2021).
3. Các cơ sở giáo dục chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học đảm bảo kiên trì mục tiêu chất lượng và linh hoạt trong phòng
chống dịch; tránh cắt xén chương trình cũng như tổ chức dạy học hình thức,
không hiệu quả. Quá trình tổ chức dạy học chú trọng khâu kiểm tra, đánh giá,
rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và điều chỉnh các bất cập
vướng mắc.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn),
địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để được giải quyết./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- 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);
- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

Phạm Thị Trung

Công văn số 3929/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
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