
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v phòng ngừa lây lan dịch bệnh 

Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 6  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc;  

     - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục.   

 

Thực hiện Công văn số 408-CV/TU ngày 01/6/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về 

việc phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1771-CV/UBND-KGVX 

ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc quản lí người đi về từ các tỉnh, 

thành phố tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19;  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực 

thuộc, các trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục (sau đây gọi là các đơn vị) 

quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của các đơn vị một số nội 

dung nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đối với nhưng cá nhân đang công tác, học tập tại các đơn vị có nhà tại Thành 

phố Hồ Chí Minh tạm thời không đi về trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức 

tạp, chưa kiềm chế, kiểm soát được từ 17h00’ ngày 01/06/2021 cho đến khi có thông 

báo mới. Những trường hợp đặc biệt, cần thiết, chính đáng, phải xin phép và chỉ được 

đi khi có sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị, đồng thực thực hiện đầy đủ khai báo y tế 

đối với cơ quan chức năng và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế.  

2. Đối với những trường hợp về và đến Bình Phước trong thời gian ngắn để giải 

quyết việc riêng (thăm người thân, khám bệnh....) nếu không thực sự cần thiết thì vận 

động tạm dừng. Trường hợp vẫn có nhu cầu phải vào Bình Phước thì phải thực hiện 

khai báo y tế đầy đủ, lấy mẫy xét nghiệm tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch do 

UBND tỉnh thành lập, áp dụng biện pháp cách ly tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước trong vòng 21 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe theo đúng hướng dẫn công tác y 

tế tại Công văn số 2203/BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh (gửi kèm công văn này). 

Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh Covid-19 xảy ra 

tại đơn vị mình vì chủ quản, lơ là, mất cảnh giác./. 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);        

- UBND huyện, thị xã, TP (để phối hợp);  

- Lưu: VT, GDTrH. 
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