
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT- CTTT 
V/v thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đắk Lắk, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

   

Kính gửi:       

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 8746/UBND-KGVX ngày 28/9/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 3888/QĐ-

BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung cụ thể sau: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của ngành GDĐT 

và hướng dẫn của ngành Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy 

cơ của dịch bệnh. 

2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng 

viên, giáo viên, nhân viên, học viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&HSSV) 

về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y 

tế; thực hiện nghiêm túc các băn bản, quy định của địa phương về công tác 

phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện các biện pháp: đeo khẩu trang khi 

ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương triện giao thông công cộng, rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông 

người nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc… 

3. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xẩy 

ra; đảm bảo cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch; tuyên truyền đến 

CBGVNV&HSSV về các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch dịch, cụ thể: 

- Người không đeo khẩu trang nơi công cộng xử lý theo quy định tại điểm 

a khoản 1, Điều 11 nghị định176/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Người che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc người khác nghi mắc bệnh 

xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 11 nghị định176/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ; 
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- Người có hành vi vi phạm vứt, thải, bỏ rác thoải là khẩu trang đã sử 

dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng theo quy định tại điểm c, d 

khoản 1, Điều 12 Nghị định số 155/2016/CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; 

- Người có hành vi vi phạm đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông 

thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch 

bệnh Covid-19 theo quy định tại điểm 3 khoản a, Điều 99 Nghị định 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ; 

- Người có hành vi vi phạm dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ 

đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch Covid-19 

quy định tại Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ.  

4. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-

BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. 

5. Tiếp tục 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 truyền, quán triệt đến 

đoàn viên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền 

trên zalo, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội về công tác phòng, chống dịch covid-19. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp);  

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Hữu Thành Cát 

 

Buiò Hưạm Đăng Khoa 
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