UBND THÀNH PHỐ CAM RANH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 305 /PGDĐT

Cam Ranh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai các chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Thực hiện Công văn số 711/VP-SGDĐT ngày 09/4/2020 của của Sở Giáo
dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh yêu cầu Hiệu trưởng các
trường trực thuộc; các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện các nội
dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong
quá trình triển khai, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:
a) Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giãn cách xã hội,
giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.
b) Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu cán bộ, công
chức, viên chức và học sinh ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thực
sự cần thiết:
- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hoá, dịch vụ thiết yếu
khác.
- Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hoả
hoạn...
- Học tập và làm việc tại đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và
Đào tạo tại các Công văn số 283/PGDĐT ngày 01/4/2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và
thực hiện các nội dung dạy học qua Internet, trên truyền hình theo hướng dẫn tại
Công văn số 287/PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc
dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng,

2

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2
mét.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và người thân thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng
dụng NCOVI (theo hướng dẫn tại Công văn số 602/SGDĐT-VP ngày 25/3/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo); tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch
Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
697/STTTT-TTBCXD ngày 07/4/2020.
3. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại
nhà phù hợp, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời
hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ phục vụ người dân.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc, các
bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 697/STTTT-TTBCXD ngày 07/4/2020 của Sở Thông
tin và Truyền thông)
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (VBĐT-t/hiện);
- Sở GD&ĐT Khánh Hòa (VBĐT-b/cáo)
- UBND thành phố (VBĐT-b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/cáo);
- Công an thành phố (b/cáo);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (b/cáo);
- Các bộ phận Phòng GD&ĐT (VBĐT-t/hiện);
- Lưu: VT, KTPCTH.
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