
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-VP 
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

    - Trung tâm GDNN, GDTX các huyện. 

 

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum1, Ủy ban nhân dân 

tỉnh2 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDNN, GDTX các huyện,  phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, 

chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành 

liên quan và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc 

biệt, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc 

"3 không" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm 

biện pháp 5K trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc không 

tập trung đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận 

thi đấu của đội tuyển Việt Nam (thuộc Vòng loại World Cup 2022) và các trận 

thi đấu khác.  

3. Triển khai tổng kết năm học 2020-2021; triển khai tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; đồng thời tổ chức tuyển sinh và chuẩn bị cho việc khai giảng năm học 

2021 - 2022 đúng quy định, đảm bảo phòng, chống dịch. 

                                           
1 Thông báo số 226-TB/TU ngày 02/6/2021 về thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
2 Công văn số 1900/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1839/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 về việc tiếp 

tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 
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4. Hưởng ứng, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

học sinh chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho Quỹ Vắc 

xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum3. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở,  email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn), 

địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường 

Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để được giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay báo cáo); 

- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 

 

                                           
3 Công văn số 972/SGDĐT-VP  ngày 10/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ủng hộ Quỹ 

Vắc xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum 
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