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                                            Kính gửi:  Trưởng phòng chức năng Sở GDĐT. 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 4604/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cán bộ, công chức, người 

lao động cơ quan Sở GDĐT thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan Sở GDĐT theo quy 

định, đeo khẩu trang khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách đến làm việc, liên hệ công 

tác; thực hiện quy định 5K khi đến làm việc tại các sở, ban ngành, địa phương 

và nơi công cộng. Khi vào cơ quan Sở GDĐT phải tuân thủ việc đeo khẩu 

trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Không tụ tập đông người, không bắt 

tay, đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc với người khác tối thiểu 0l m. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến dự họp, liên hệ công tác tại 

Sở GDĐT phải thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế: 

Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế qua hệ thống 

điện tử hoặc tờ khai y tế tại cổng cơ quan Sở GDĐT, nếu đảm bảo đáp ứng 

các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe thì tiếp tục vào trong cơ quan giữ khoảng 

cách theo quy định; xuất trình giấy tờ tại phòng trực bảo vệ cơ quan để nhân 

viên trực báo cáo xin ý kiến và được chấp thuận của lãnh đạo Phòng Tổ chức-

Hành chính vào trong cơ quan liên hệ công tác với Lãnh đạo Sở, các phòng 

chức năng Sở. 

3. Trưởng các phòng chức năng Sở chịu trách nhiệm thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, công chức, và 

người lao động thuộc quyền quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hội họp, giải quyết công việc, đặc biệt là trong thực hiện các thủ tục 

hành chính, dịch vụ công. Khi tổ chức các hội nghị, hội họp có tham gia của 

người ngoài cơ quan Sở GDĐT phải xin phép và được sự đồng ý chấp thuận 

của Giám đốc Sở GDĐT mới được tổ chức tại cơ quan Sở GDĐT, đồng thời 

phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh như: 
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khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng 

cách. . . 

4. Giao Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính:  

- Phân công người trực đo thân nhiệt tại cổng cơ quan Sở; bảo vệ mặc 

trang phục quy định trực cơ quan 24/24 giờ, không tự ý để người ngoài vào 

trong cơ quan Sở gặp Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ 

quan Sở khi chưa có chấp thuận của lãnh đạo phòng; 

- Bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại phòng lãnh đạo Sở, các phòng họp, 

các lối đi vào phòng làm việc. Tại các hội nghị, hội họp trong cơ quan Sở, 

chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết như: dung dịch có chứa cồn (ít nhất 

60% cồn), khẩu trang, khăn giấy, bình đựng nước uống, không dùng chung 

các đồ dùng cá nhân như ly, cốc, chai nước, khăn tay. Bố trí phòng họp phù 

hợp số lượng người họp đảm bảo ngồi giản cách theo quy định. 

Giao cho các Phó Giám đốc Sở phụ trách các phòng chức năng, Trưởng 

phòng chức năng Sở chịu trách nhiệm về người đứng đầu quản lý đối với cán 

bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý để xảy ra vi phạm công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 bị lây nhiễm dịch bệnh trong cơ quan Sở và 

cộng đồng sẽ xử lý sai phạm theo quy định hiện hành. Đề nghị cán bộ, công 

chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                           

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ&PGĐ Sở; 

- Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT huyện, TP; 

- CB, CC, NLĐ cơ quan Sở GDĐT;                                

- Website Sở;                                                                

- Lưu: VT, P.TCHC.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 

 

 


		huekhai@ninhthuan.gov.vn
	2021-09-29T17:32:23+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-09-30T07:35:29+0700


		2021-09-30T07:36:02+0700


		2021-09-30T07:36:20+0700




