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V/v triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2828/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện,
thị xã và thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc bằng nhiều hình thức liên
lạc, thông tin để phổ biến và tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách trong
phòng, chống dịch COVID-19, như sau:
1. Yêu cầu, nhắc nhở toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học
sinh thuộc thẩm quyền quản lý tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo quy định của chính quyền địa phương và nơi cư trú,
sinh sống. Xem các thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế (Báo Phú Yên online thường xuyên cập nhật tại địa
chỉ http://baophuyen.com.vn/417/259323/khan-cap-tim-nguoi-den-cac-diem-conguy-co-mac-covid-19.html), nếu có đến những địa điểm trên, liên hệ ngay với
Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y
tế số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch
COVID-19.
2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tự giác khai báo y tế
điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên trang: https://tokhaiyte.vn
của Bộ Y tế hoặc thông qua cài đặt và sử dụng một trong các phần mềm ứng
dụng: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); Bluezone.
3. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường
xuyên cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” theo định
kỳ; phổ biến các loại tài liệu về các giải pháp, cách thức phòng, tránh COVID
trong cộng đồng tăng khả năng phòng, tự bảo vệ của người dân.
4. Thường xuyên cập nhật danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh lớp 12 của đơn vị đang sinh sống trong khu vực phong tỏa hoặc
thuộc diện phải cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo kịp
thời về Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất là đối tượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.
5. Đẩy mạnh thực hiện việc quét mã QR code hoặc ghi chép đầy đủ thông tin;
thực hiện đúng quy định 5K đối với người ra vào đơn vị để quản lý thông tin, phục vụ
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cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

6. Tuyệt đối không đưa tin, chia sẻ thông tin không đúng hoặc sai sự thật
về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội.
7. Tăng cường thực hiện giải quyết công việc qua môi trường mạng, điện
thoại; hạn chế giải quyết công việc trực tiếp nhất là giai đoạn hiện nay đang thực
hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Các trường, đơn vị thông báo rộng rãi
cho cha mẹ học sinh biết và thực hiện đúng các quy định về việc nộp đơn phúc
khảo, rút hồ sơ đăng ký xét nguyện vọng 2 ... (theo Thông báo số 231/TBSGDĐT ngày 28/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Điểm
chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 Trường THPT chuyên
Lương Văn Chánh và nguyện vọng 1 các trường tổ chức thi tuyển)
8. Phổ biến, tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ
công tỉnh tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục
hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm
vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị
trực thuộc thực hiện nghiêm việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.
Những hồ sơ thủ tục hành chính đã thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 không gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh sẽ coi
như không hợp lệ và không được giải quyết.
9. Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp
bảo đảm an toàn cho cán bộ quản lý, nhân viên. Tùy theo thực tế của cơ quan,
đơn vị, cho phép một số công chức, viên chức không đến cơ quan mà tổ chức
làm việc trực tuyến (tại nhà…) nhưng phải đảm bảo hoàn thành công việc được
giao đúng hạn và chất lượng.
Các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐUK CQ-DN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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