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V/v thực hiện Chỉ thị
số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức
tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và xâm nhập vào nước ta.
Vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm
các trường hợp mắc mới Covid-19 với lịch trình di chuyển phức tạp; trong khi đó,
tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp nhận nhiều chuyến bay đưa chuyên gia nước ngoài và
công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch về nước qua Cảng
Hàng không quốc tế Cam Ranh. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải được tiếp tục chú trọng và tăng cường, nhất là
vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm
2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường quán triệt đến đội ngũ công chức, cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và học sinh về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại các Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và Công điện số
1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19, của tỉnh Khánh Hòa và của Sở GDĐT; tuyệt đối
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở GDĐT về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
tại cơ quan, đơn vị.
2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động mọi người chủ động,
tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; tự giác thực hiện thông
điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”
và cài đặt Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Y tế; nghiêm túc sử dụng khẩu trang
tại nơi công cộng, các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, trường họp vi phạm sẽ
bị xử phạt theo quy định hiện hành.
3. Yêu cầu đơn vị, trường học nếu có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động lễ hội chào đón năm mới, mừng Xuân Tân
Sửu,... phải bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các vị trí phù hợp, thuận tiện để
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cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng; đồng thời, khuyến cáo mọi người
phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp
và khi tham gia các hoạt động, sự kiện, lễ hội.
4. Trường hợp phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì phải thông
báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh phù hợp.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
(Đính kèm Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT - để th/hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT - để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (VBĐT - để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT(VBĐT - để báo cáo);
- Các phòng thuộc cơ quan Sở GDĐT(VBĐT);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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