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V/v triển khai Công văn số 198/UBND-

VP ngày 29/01/2021; Công văn số 

118/SGDĐT-CTTT ngày 29/01/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai các 

biện pháp cấp bách để phòng chống dịch 

Covid 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Hồ, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 Kính gửi: 

   - Hiệu trưởng các trường trực thuộc; 

   - Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Buôn Hồ; 

   - Chủ các nhóm lớp ngoài công lập. 
 

Thực hiện Công văn số 198/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND thị xã 

Buôn Hồ về triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19; Công 

văn số 118/SGDĐT-CTTT ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển 

khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng dịch Hải 

Dương, Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Kịp thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 

198/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về triển khai các biện 

pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 118/SGDĐT-CTTT ngày 

29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai các biện pháp cấp bách để 

phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và công tác y 

tế trường học; thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp; đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế trong phòng, chống dich, bệnh như: thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng 

hoặc nước sát khuẩn, đảm bảo nước sạch và nơi rửa tay cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh về việc thực hiện “Thông điệp - 5K: khẩu trang, khử 

khuẩn, khoản cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế” 

3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về từ vùng có dịch, 

bệnh phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và thực hiện 

nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch, bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. 

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, thống kê danh sách 

CBGVNV&HS thuộc phạm vi đơn vị quản lý trở về từ các địa phương có dịch 

(Hải Dương, Quảng Ninh…) kể từ ngày 13/01/2021 trở lại đây. Đồng thời khai báo 

qua ứng dụng NCOVI, Bluezone; thường xuyên cập nhật ứng dụng App “An toàn 

COVID-19” để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giúp bảo vệ sức khỏe 

của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong trường 

học phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên 
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truyền, quán triệt đến đoàn viên về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 

zalo, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội. 

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

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

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (b/cáo); 

- UBND thị xã (b/cáo); 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 

- Các bộ phận c/môn; 

- Như kính gửi (t/hiện); 

- Lưu: VT, THTĐ. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Phỉ Đính 
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