UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 47

/SGDĐT-GDTrH

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

Kon Tum, ngày 11 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai các biện pháp an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 trước,
trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu
2021

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 Công văn số 106-CV/TU ngày 07/01/2021 của Tỉnh ủy Kon
Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Thực hiện Thông báo số 31/TB-VP ngày 05/01/2021 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai
các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết
nguyên đán Tân Sửu 2021;
Thực hiện Công văn số 30/UBND-KGVX ngày 06/01/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống
COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
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 các biện pháp an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu
2021, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
theo các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh1; đồng thời thực hiện nghiêm quy
trình phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình
hướng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động.
2. Thực hiện biện pháp tạm ngưng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị
định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý
và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm
Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29-12-2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
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trong cộng đồng; giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để
đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.
3. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang
khi tham gia các hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi
công cộng; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia lễ
hội theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh2 và hướng dẫn của ngành Y
tế3.
4. Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn thực phẩm
tại các bếp ăn tập thể và phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn trường học
trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Khi có các hiện tượng bất thường hoặc xuất hiện dịch bệnh tại đơn vị, địa
phương, các đơn vị báo cáo về 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.
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Đinh Thị Lan

2 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04-12-2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
3 Văn bản số 4673/SYT-NVYD ngày 09-12-2020 về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

