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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 247 /SGDĐT-CNTT&NCKH
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19

Điện Biên, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.
Thực hiện Điện khẩn ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện Công văn số 350/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 của UBND
tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Tiếp theo Công văn số 236/SGD ĐT-CNTT&NCKH của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
COVID-19; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo; các
đơn vị trực thuộc Sở; các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; Trung tâm GDNNGDTX cấp huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Phổ biến, quán triệt Điện khẩn ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh
uỷ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
350/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai
các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tới toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị.
2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”;
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban
Chỉ đạo các cấp; của ngành Y tế và của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là,
chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.
3. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố nơi cơ quan cư
trú; phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn; phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị
liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn
bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là trong việc truy

vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh hoặc các trường hợp đi từ vùng
dịch về địa phương.
4. Người đứng đầu các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và
đào tạo phải chịu trách nhiệm và chỉ đạo phòng, chống dịch. Hạn chế rời khỏi
địa bàn để tập trung phòng, chống dịch, coi nhiệm vụ phòng chống dịch là
nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và phải thực hiện nghiêm túc, không được
lơ là mất cảnh giác, nếu để xảy ra dịch bệnh do sai phạm thì phải nghiêm túc
xử lý trách nhiệm.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành phải gương
mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Hạn chế di
chuyển, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin diễn biến dịch để chủ động,
điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch cho phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên
nắm bắt tình hình sức khoẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc
phạm vi quản lý (ngay cả trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2021), báo cáo
kịp thời các trường hợp bất thường liên quan đến COVID-19 về Sở Giáo dục và
Đào
tạo
(qua
phòng
CNTT&NCKH)
theo
địa
chỉ
email
phongcntt@dienbien.edu.vn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lan - Phó trưởng
phòng CNTT&NCKH, điện thoại 0988714419; báo cáo trực tiếp qua điện thoại
với lãnh đạo Sở (đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở, điện thoại
0946652989; đồng chí Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở, điện thoại
0373894499) để nắm và chỉ đạo.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các phòng
Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các phòng
chuyên môn nghiệp vụ Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND cấp huyện (p/h chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu VT.
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