UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1476/SGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

nh g i:
- Các ph ng giáo d c v
o t o;
- Các n vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các trung tâm ngo i ngữ tư th c;
- Các tổ chức, cá nhân tổ chức ho t ộng kỹ năng sống, ho t
ộng tư vấn du học.
Trước tình hình dịch Covid-19 ang diễn biến rất phức t p, t i nhiều tỉnh,
th nh phố, nhất l trong thời iểm hiện nay Th nh phố Hồ Ch Minh v một số
tỉnh ph a Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Ch nh phủ, có rất nhiều công dân sinh sống v l m
việc t i Th nh phố Hồ Ch Minh v các ịa phư ng khác ã v ang về Gia Lai,
ây l nguy c phát sinh, lây lan dịch bệnh nếu không ược quản lý, kiểm soát,
giám sát chặt chẽ.
Thực hiện ý kiến chỉ o của Ban Chỉ o ph ng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Gia Lai t i Công văn số 175/CV-BCĐ ngày 12/7/2021 về việc tăng cường h n
nữa công tác quản lý, kiểm soát, s ng lọc, giám sát y tế ể ph ng, chống dịch
Covid-19, Giám ốc Sở Giáo d c v Đ o t o chỉ o các nội dung sau ây:
1. Yêu cầu các ph ng giáo d c v
o t o, n vị trực thuộc Sở, trung tâm
GDNN-GDTX, trung tâm ngo i ngữ tư th c; tổ chức, cá nhân tổ chức ho t ộng
kỹ năng sống, ho t ộng tư vấn du học (gọi chung l
n vị) khẩn trư ng triển
khai một số nội dung sau:
a) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo kết luận của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ o phòng chống dịch Covid19 của tỉnh t i Thông báo số 121/TB-VP ngày 08/7/2021 của Văn ph ng Ủy ban
nhân dân tỉnh ( nh kèm Thông báo số 121/TB-VP ngày 08/7/2021).
b) Chấn chỉnh việc tổ chức d y thêm, học thêm trái quy ịnh, không chấp
h nh nguyên tắc ph ng chống dịch.
c) X lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị c quan có thẩm quyền x lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi ph m.
2. Tiếp t c triển khai kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
các ho t ộng giáo d c ngo i nh trường trên ịa b n tỉnh theo Quyết ịnh số
591/QĐ-SGDĐT ng y 09/7/2021 của Giám ốc Sở Giáo d c v Đ o t o.
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Yêu cầu các

n vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
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- Ban Chỉ o cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Giám ốc và các Phó Giám ốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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