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V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với
SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện; Công điện khẩn số 05/CĐUBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện
một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các
trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2; Thông báo số 21/TB-VPUB
ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng BCĐ của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021); Công văn số 134/STTTT-CNTT ngày
01/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạn cài đặt
BlueZone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để thực hiện có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó
lường, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các cơ sở giáo dục đang trong vùng có dịch bệnh phải thực hiện
nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh và
quy định của ngành Y tế.
2. Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, các hoạt động văn hóa tập trung
đông người; chỉ đạo, hướng dẫn đến viên chức, người lao động, học sinh, sinh
viên có điện thoại di động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di
động theo địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn và thực hiện việc khai báo y tế
thường xuyên trên ứng dụng NCOVI hoặc trang thông tin điện tử
https://tokhaiyte.vn.
3. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm túc
“Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung Khai báo y tế.
4. Phối họp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả
các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp. Tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh; theo dõi, giám sát tình
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hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo nhanh, kịp thời tình hình triển
khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Sở Giáo dục và Đào tạo hàng
ngày lúc 16h00 theo địa chỉ email: vanphong.sogialai@moet.edu.vn.
Nếu có tình hình bất thường thì báo cáo nhanh theo số điện thoại: Ông Lê
Duy Định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (0913 419 418); Ông Lê Thanh
Thảo, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo (098 345 1679).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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