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Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn số 997/SGDĐT-VP ngày 27/4/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg và 

Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc triển khai, thực hiện nội dung sau:  

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu trường học; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 

các Bộ, Ban, Ngành liên quan và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố và của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại trường học do mình quản lý; theo dõi, tổ chức, thực hiện; 

tổ chức kiểm tra, giám sát, việc chấp hành, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện 

pháp sau đây:  

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương 

tiện giao thông công cộng.  

- Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, 

chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.  

- Chủ động đánh giá, kiểm tra, rà soát lại để cập nhật, điều chỉnh, hoàn 

chỉnh các kế hoạch, kịch bản, phương án,... sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống 

của dịch.  

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, 

đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,... theo đúng quy định.  

 

Đây là Công văn khẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 

các trường trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

P  N     O          O   O 

 

 ỘN    A XÃ  Ộ    Ủ N  ĨA   Ệ  NAM 

 ộc lập –  ự do –  ạnh phúc 

       Số: 474/GDĐT-THCS Nha Trang, ngày 28  tháng 4 năm 2021 

V/v  triển khai Công điện số 

540/CĐ-TTg và Công điện số 

541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 
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(Đính kèm Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện 541/CĐ-TTg ngày 

23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 
Nơi nhận:       

- Như trên  để thực hiện ;                                                                      
- VP Sở GDĐT  để báocáo); 

- UBND TP  để báo cáo ; 

- Lưu : VT, Hùng (01b).                                                                               

 RƯỞN  P  N  

 

 

 

 rần Nguyên Lập 
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