UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 618 /SGDĐT- VP
V/v khẩn trương thực hiện nghiêm
túc các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phú Yên, ngày24 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 1298-CV/VPTU ngày 23/6/2021 của Văn phòng
Tỉnh ủy Phú Yên về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19; Thông báo số 151/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 403CV/BTGTU ngày 24/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường
công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 175CV/BDVTU ngày 24/6/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc khẩn trương phối
hợp tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Công văn số 2317/UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Tuy Hòa về
việc tăng cường các Covid-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa;
Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn ra rất phức tạp và
nguy hiểm, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các
huyện, thị xã và thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc khẩn trương thực
hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Khẩn trương triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
UBND thành phố Tuy Hòa và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và học sinh; yêu cầu toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, học sinh và vận động người thân thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các
văn bản chỉ đạo của các cấp.
2. Các trường, trung tâm dừng việc tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12
tại trường và chuyển sang hình thức ôn tập trực tuyến, hướng dẫn ôn tập qua
mạng internet... Thông báo cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
học sinh nếu có tiếp xúc với em N. V T. T đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Lớp
10 THPT năm học 2021 – 2022 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (SBD
010376, Phòng 16) liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn,
hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
3. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không hoang mang,
dao động, lo sợ; tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng,
chống dịch. Trong đó: thường xuyên nhắc nhở cán bộ quản lý, giáo viên, người
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lao động và học sinh chuẩn bị tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, hạn
chế tối đa việc đi lại trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không đi ra ngoài tỉnh (trừ các
trường hợp quá mức cần thiết và phải xin phép thủ trưởng đơn vị). Việc tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở sẽ có văn bản hướng dẫn
sau.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực
hiện./.
(Gửi kèm: Công văn số 1298-CV/VPTU ngày 23/6/2021 của Văn phòng
Tỉnh ủy Phú Yên về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19; Thông báo số 151/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Phú
Yên về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp về công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 403-CV/BTGTU
ngày 24/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên
truyền phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 175-CV/BDVTU ngày
24/6/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc khẩn trương phối hợp tuyên truyền,
vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số
2317/UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc tăng cường
các Covid-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT);
- VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- PV05, PA03-CAT; BDQ-BCSQS tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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