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V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong tình hình hiện nay

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 03/CĐCTUBND ngày 08/7/2021 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, 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. Các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức triển khai
công tác phòng chống dịch; kiểm tra rà soát lại và thực hiện nghiêm túc các
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế
và các bộ, ngành Trung ương; cũng như của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ
đạo Phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác, giải pháp
phòng, chống dịch bệnh Covd-19.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực
hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình. Trong đó lưu ý khẩn trương
kiểm tra, rà soát, cần thiết thì điều chỉnh lại kế hoạch, kịch bản ứng phó
phòng, chống dịch của đơn vị mình theo từng cấp độ, tuyệt đối không để bị
động trong mọi tình huống (hoàn thành trước ngày 15/7/2021).
2. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
a) Đối với các đơn vị thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa
và huyện Vạn Ninh: áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19.

b) Đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố còn lại (Diên
Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh): áp dụng thực
hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.
c) Thời gian bắt đầu thực hiện: Trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00,
ngày 09/7/2021.
d) Trong thời gian từ ngày 09/7/2021 đến ngày 23/7/2021, yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị:
- Bố trí cho công chức, viên chức 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, tuyệt đối không để công việc bị ách tắc, tồn
đọng.
- Phân công công chức, viên chức trực tại đơn vị (cử từ 1-2 người trong
tổ trực) để xử lý các công việc như: tiếp nhận xử lý văn bản đến, tài liệu mật,
các chỉ đạo cấp thiết khác của lãnh đạo đơn vị.
3. Các đơn vị phải kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định trong phòng chống dịch bệnh, nhất là các trường hợp tập trung đông
người, không đeo khẩu trang, khai báo không trung thực, làm lây lan dịch
bệnh trong cộng đồng, đưa tin đăng tin không đúng sự thật trên các trang
mạng xã hội…
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương
triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh).
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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