
 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GD&ĐT Lệ Thủy, ngày      tháng 7 năm 2021 
V/v khẩn trương thực hiện một số  

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

  Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2387/SGDĐT-GDTrHTX ngày 23/7/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình về việc khẩn trương thực hiện một 

số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn 

vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác và các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND tỉnh, huyện, Ban chỉ 

đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT 

huyện Lệ Thủy. 

2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các vùng cách ly xã 

hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

thực hiện nghiêm các quy định giãn cách, phong tỏa. Không điều động cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong vùng cách ly xã hội đến làm việc trực tiếp 

tại đơn vị và bố trí hình thức làm việc phù hợp, đúng quy định phòng, chống 

dịch. 

3. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để nắm bắt 

thông tin về tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Khi 

phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có biểu hiện của yếu tố dịch 

tễ, hoặc tiếp xúc với F0, F1 cần báo cáo ngay cho cơ quan liên quan để có 

phương án giải quyết kịp thời. 

4. Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, tính chất công việc chủ động xây 

dựng phương án làm việc trực tuyến, tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chỉ đạo, điều hành, làm việc; nếu đơn vị có người đứng đầu 

thuộc vùng cách ly xã hội thì phải có phương án cụ thể về chỉ đạo, điều hành 

thay trong thời gian người đứng đầu thực hiện cách ly xã hội. Phải đảm bảo hoạt 

động của đơn vị thông suốt, không làm gián đoạn công việc, thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

5. Đơn vị có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là F1, chủ động phối 

hợp với lực lượng chức năng để hỗ trợ cách ly tập trung đúng quy định; đối với 

các trường hợp F2, F3 tạm thời bố trí làm việc tại nhà, theo dõi diễn biến tình 

hình của F1 để điều chỉnh công việc phù hợp, đúng quy định phòng, chống dịch. 



 

 

 Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi (t/h) ; 

- Sở GD&ĐT - Phòng GDTrX (b/c); 

- Trưởng phòng PGD (b/c); 

- PTP, CB, CV (p/h);  

- Đăng Website PGD; 

- Lưu VT. 
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