
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /SGDĐT-GDTrH 
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

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

    - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

    - Trung tâm GDNN, GDTX các huyện. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong 

các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

 Thực hiện Công văn số 388/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, 

 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 nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19bắt đầu từ 0 giờ 00, ngày 31/01/2021 

và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung 

sau: 

1.Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

các cấp, các Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh1 và Sở Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

2. Rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo 

dục; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học 

sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

3. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: 

máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,…; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy 

trùng trường, lớp theo quy định. 

                                           
1Văn bản số 124-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021, Văn bản 361/UBND-KGVX ngày 29 tháng 01 

năm 2021, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021, 
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4. Thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID” theo chỉ đạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1716/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2020; 

100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh (sử dụng điện 

thoại thông minh) thực hiện cài đặt ứng dụng BLUEZONE; cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện khai báo y tế khi đã 

đến/trở về từ vùng dịch(có ca bệnh trong cộng đồng) và thực hiện cách ly y tế 

theo quy định. 

5. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp 

phòng, chống dịch (đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021):  

-Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong lớp học, 

nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch; thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

- Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện; đặc biệt là việc tổ chức liên hoan, tất niên, gặp mặt… 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

-Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh không tham giahoạt động 

lễ hội, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người và các hoạt động có tập trung đông 

người khác.  

6. Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ sức 

khỏe của trẻ em mầm non, học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo 

dục trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, 

thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch bệnh lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

7. Các cơ sở giáo dục thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học 

phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch và điều kiện thực tế của đơn vị; bố trí 

lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; có 

phương án dạy học khi học sinh không học tập trung trên lớp (dạy học trực 

tuyến, giao bài tập về nhà…). 

8. Các trường trực thuộc Sở:  

- Ưu tiên dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12. 

- Đẩy mạnh sử dụng phần mềm Office 365 trong công tác quản lý và dạy 

học trực tuyến theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 
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39/SGDĐT-GDTrH ngày 08/01/2021. Từ ngày 01/02/2021,triển khai tạo các 

phòng học trực tuyếntrên phần mềm Teams (bằng tài khoản Office 365 dành cho 

giáo viên và học sinh doSở Giáo dục và Đào tạo cung cấp), đảm bảo có thể triển 

khai đại trà sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các đơn vị báo cáo tình hình 

triển khai dạy học trực tuyến về Sở Giáo dục và Đào tạo theo biểu mẫu trên 

Google Drive. 

9. Tạm dừng các hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường 

từ ngày 01/02/2021 cho đến khi có thông báo mới; các trung tâm ngoại ngữ, tin 

học, giáo dục kỹ năng sống (được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động) 

thực hiện bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch và giản cách theo quy định.  

 Khi có các hiện tượng bất thường hoặc xuất hiện dịch bệnh tại đơn vị, địa 

phương, các đơn vị báo cáovề Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục 

Trung học, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn, điện thoại 0260 2211 

255), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- 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); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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