UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1975 /SGDĐT-VP

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
một số giải pháp cấp bách về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa 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 chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 06/CĐUBND ngày 05/8/2021 về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình
hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các
đơn vị thuộc và trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) chỉ đạo thực hiện các
nội dung sau:
1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong vòng 14 ngày, kể
từ 00 giờ 00 phút, ngày 06/8/2021.
2. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ một số biện
pháp cấp bách trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 và Công văn số
7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh về hoạt động của các cơ
quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời, lưu ý thực
hiện một số nội dung sau:
a) Các đơn vị xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 là
nhiệm vụ ưu tiên hiện nay, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức triển
khai công tác phòng chống dịch.
Đề nghị công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thực hiện
nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nguyên tắc 5K,
tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết; tuyên truyền vận động
người thân đang lưu trú, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố khác ở yên tại

chỗ, không hoang mang lo lắng, không tự ý di chuyển về quê để góp phần bảo
vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
b) Bố trí khoảng 30% tổng số công chức, viên chức làm việc trực tiếp
tại cơ quan, đơn vị; số còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà,
thường xuyên truy cập hệ thống quản lý văn bản E-Office, Email công vụ để
thực hiện nhiệm vụ.
c) Việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội:
- Khi đi làm việc (kể cả người đi làm bằng ô tô), sử dụng một trong các
loại giấy tờ sau để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm
soát: Thẻ công chức (đối với cơ quan nhà nước); Văn bản xác nhận của cơ quan,
đơn vị trong quá trình di chuyển thực thi công vụ, hoặc di chuyển giữa trụ sở cơ
quan, đơn vị và nơi cư trú.
Riêng các công chức, viên chức trú tại các khu dân cư thuộc các xã,
phường, thị trấn trong diện cách ly y tế (theo danh sách các khu cách ly của
UBND các huyện, thị xã, thành phố) tuyệt đối không được rời khỏi khu vực
cách ly y tế theo quy định.
- Đối với những người đi tiêm vắc xin: Xuất trình giấy tờ tiêm hoặc tin
nhắc điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng chức năng tại các chốt kiểm
soát và tự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo 5K trong suốt
quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19.
- Về thực hiện các khung giờ hạn chế tối đa việc lưu thông: thực hiện
nghiêm theo đúng nội dung Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện./.
(Đính kèm Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Công văn số
7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).
Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở Y tế;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Võ Hoàn Hải

