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V/v cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ 
đạo về phòng, chống dịch Covid-19 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Bình Phước, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

  

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn 360-CV/TU ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về 
tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1440/UBND-KGVX ngày 
06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ đạo 
về phòng, chống COVID-19;  

Tiếp theo Công văn số 1262/SGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong trường học; Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực 
thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ sở giáo dục) tiếp tục 
thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống 
dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 
dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-
19. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV) và học sinh, sinh 
viên, học viên (HSSV) thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và quy định 5K. 
Thực hiện khai báo y tế đầy đủ đối với các trường hợp CBGV, HSSV đã đi ra ngoài 
tỉnh trong vòng 14 ngày trở lại đây (kể cả đi du lịch, đi công tác). CBGV khi đi ra 
ngoài tỉnh (kể cả đi công tác và việc riêng) phải xin ý kiến theo phân cấp quản lý và 
khai báo y tế đầy đủ. 

 3. Tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đối 
với các trường hợp vượt thẩm quyển phải có văn bản xin ý kiến của cấp trên. 
Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các 
phương tiện báo, đài và các kênh thông tin chính thống.  

 4. Thường xuyên duy trì liên lạc và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để 
kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi có diễn biến 
mới; hướng dẫn CBGV, HSSV trong các cơ sở giáo dục là các trường hợp thuộc 
diện F2, F3 thực hiện cách ly tại nhà và các biện pháp phòng, chống COVID-19 đúng 
quy định. 



 Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các nội dung 
trên./. 

  (Gửi kèm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (để b/cáo);  

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp chỉ đạo); 

- Các sở, ban ngành (để phối hợp); 

- Ban Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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