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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thực hiện Công văn số 3283/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số
nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm 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 COVID19 và Công văn số 3283/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và
Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và
vận động người thân gia đình thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo,
các phòng giáo dục và đào tạo, các trường và đơn vị trực thuộc (cơ quan, đơn vị) thực
hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt
đầu từ 00 giờ ngày 23/7/2021 trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên theo nguyên tắc “gia
đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện
cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao
động ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải
đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu “5K”; không tập trung quá 02 người tại nơi công
cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu
02 mét.
2. Công chức, viên chức và người lao động tự giác chấp hành các yêu cầu, các
biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế, khuyến khích áp dụng
hình thức khai báo quét mã QR, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia
đình mình (đặc biệt áp dụng“5K”) và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động
phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, kịp thời báo ngay cơ
quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, tổ chức cho công chức, viên
chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà phù hợp với điều
kiện cụ thể của đơn vị và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; không để đình trệ
công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các
dịch công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
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- Những trường hợp thật sự cần thiết mới được xét duyệt đến làm việc tại cơ
quan, đơn vị. Số lượng người làm việc tại công sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
quyết định phù hợp và không quá một nửa tổng số người của cơ quan, đơn vị. Người
đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
COVID-19 tỉnh về việc công chức, viên chức và người lao động bị lây nhiễm dịch
bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
- Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc
họp về phòng, chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của cơ quan,
đơn vị). Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo
không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc “5K” của
Bộ Y tế; trường hợp vượt quá quy định này thì phải báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp
xem xét, quyết định.
- Triển khai họp trực tuyến, giải quyết công việc qua hệ thống quản lý điều
hành văn bản; hệ thống thư điện tử; nhóm zalo của Sở, của đơn vị; trang thông tin điện
tử cơ quan, đơn vị;
- 100% công chức, viên chức và người lao động phải mang khẩu trang từ nhà
đến cơ quan, đơn vị, trong suốt thời gian làm việc và trên đường về nhà; rửa tay sát
khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR Code trước khi vào công sở làm việc.
4. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị,
không để xảy ra việc mất cắp; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ
quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo triển khai biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 tại cơ quan Sở; yêu cầu khách đến liên hệ công tác phải đeo khẩu trang,
rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR Code hoặc ghi thông tin vào sổ theo
dõi; bố trí ngồi tại bàn làm việc ở tầng trệt để công chức trao đổi, giải quyết công việc.
Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng (bộ phận CNTT) để tổ chức các cuộc họp, làm
việc trực tuyến khi có yêu cầu của lãnh đạo Sở.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo,
các trường, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Kế
hoạch này và các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp chính quyền địa phương.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc có sự việc
bất thường xảy ra đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo khẩn cho Giám đốc
hoặc các phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo./.
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