
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

  

   Đắk Nông, ngày        tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:   

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

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3760/UBND-KGVX ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị 

trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện triển khai các nội dung sau: 

- Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế và các văn abrn chỉ đạo của UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục 

tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bằng các hình 

thức phù hợp phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 và 

tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh, học viên tham gia tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 

số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 và các văn bản khác có liên quan. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Sĩ Thành 
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