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V/v tăng cường quản lý viên chức và
người lao động từ vùng khác vào
huyện Sơn Hòa

KHẨN

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc và các nhóm lớp tư thục.
Căn cứ Công văn số 936/UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Sơn
Hòa về việc hướng dẫn các biện pháp bảo vệ “vùng xanh” trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội; Công văn số 983/CV-TTYT ngày 31/8/2021 của Trung
tâm Y tế huyện Sơn Hòa về việc quản lý giáo viên, nhân viên từ vùng khác vào
huyện Sơn Hòa.
Ngày 01/9/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số
253/PGDĐT, về việc quản lý viên chức và người lao động từ vùng khác vào
huyện Sơn Hòa. Nhưng qua theo dõi một số đơn vị chưa triển khai, thực hiện
nghiêm túc và vẫn còn trường hợp di chuyển từ vùng khác đến không thực hiện
đầy đủ các xét nghiệm cần thiết.
Đề nghị triển khai, thực hiện nghiêm các quy định sau:
1. Các trường quản lý và báo cáo số học sinh, viên chức, người lao động từ
vùng khác ngoài huyện đến làm việc, học tập (nếu có) về Phòng GDĐT qua địa
chỉ Email: nhthang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn trước 09 giờ hàng ngày.
2. Tất cả các trường hợp có nhu cầu đi lại giữa các vùng phải có đầy đủ các
xét nghiệm cần thiết, khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo,
cơ quan y tế.
3. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý giáo viên, nhân viên ở vùng khác tới,
thực hiện làm việc theo nguyên tắc “ba tại chỗ”. Nếu đi về giữa các vùng để xẩy
ra vấn đề lây lan dịch thì Lãnh đạo trường và cá nhân đó chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Lãnh đạo các trường, nhóm lớp tư thục khẩn trương triển khai thực hiện
nghiêm túc, Phòng GDĐT sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất công tác này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu: VT, BP .

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Vũ Anh

