
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v chủ động công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trước trình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk,  ngày         tháng 10 năm 2021 

 

 
Kính gửi: 

         - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

         - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

       - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã,   

         thành phố; các trung tâm tin học, ngoại ngữ, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống; 

         - Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

 

Thực hiện Công văn số 574-CV/BTGTU ngày 08/10/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc chủ động công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trước tình hình mới (gọi tắt là Công văn số 574), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu 

cầu các đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 

1. Nghiên cứu các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 

574 để triển khai thực hiện tại đơn vị, trường học (có văn bản kèm theo); trong đó chú 

trọng triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:   

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh tại các đơn vị, trường học thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện 

Công văn số 1412/DGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT về việc đảm 

bảo an toàn dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-

2022.  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quán bộ quản 

lý, nhà giáo, nhân viên và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 (phụ lục 6 gửi kèm). 

2. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động đoàn viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động, tuân thủ các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin truyền thông như: 

Website của nhà trường; zalo, facebook, fanpage…  

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đỗ Tường Hiệp 

 


		2021-10-11T13:15:07+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T13:28:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T13:29:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T13:29:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




