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V/v tiếp tục triển khai các biện pháp
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới

KHẨN

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng thuộc Sở.

Thực hiện Thông báo số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa; theo
đó, trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện một số
ca bệnh, ca nghi nhiễm Covid-19 và dự báo trong thời gian tới, tình hình tiếp tục
diễn biến phức tạp,
Để chủ động phòng chống, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc và trực
thuộc Sở nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác tuyệt đối, không chủ
quan, lơ là trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế và của tỉnh Khánh Hòa, nhất là thực hiện tốt thông điệp 5K
về phòng, chống dịch bệnh Covd-19.
2. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, trường hợp cần thiết
phải tổ chức thì phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép và các đơn vị phải
chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng cách tối
thiểu 2m tại nơi công cộng.
3. Các cơ sở giáo dục, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ
năng sống…tạm ngưng hoạt động, trường hợp cần thiết chuyển sang hình thức
giảng dạy online. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc triển
khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Về công tác thi tốt nghiệp THPT
- Các bộ phận liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát các
phương án, kịch bản phòng, chống dịch, đảm bảo thuận lợi kỳ thi tốt nghiệp
THPT theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trung tâm Y tế
tiếp tục rà soát, cung cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách các thí sinh là

F1, F2, các thí sinh trong khu vực bị phong tỏa để Sở thông báo kịp thời đến các
thí sinh biết, chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt này.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương
triển khai, thực hiện./.
(Đính kèm Thông báo số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh)
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