UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 716/PGDDT

Bà Rịa, ngày 16 tháng 07 năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện bảo đảm tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Kính gửi:
- Hiệu trường các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Bà Rịa;
- Hiệu trường các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa;
- Hiệu trường các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Thực hiện công văn số 8498/UBND-VP, ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc bảo đảm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố
Bà Rịa. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non,
Tiểu học và THCS trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tăng cường đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
trụ sở cơ quan, đơn vị.
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS khẩn trương thành
lập Tổ an toàn phòng, chống chống dịch Covid-19, xây dựng Phương án và tổ
chức tập huấn trực tuyến phòng, chống Covid-19. Chịu trách nhiệm trong công
tác phòng, chống dịch bệnh theo qui tắc 5K của Bộ Y tế.
- Tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, bố trí không quá ½ số lượng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị để
thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- Tổ chức họp trực tuyến, dừng toàn bộ các cuộc họp không cần thiết tại cơ
quan, đơn vị; quyết định và chịu trách nhiệm việc tổ chức các cuộc họp tại cơ
quan, đơn vị mình, hạn chế số lượng tham dự họp, bảo đảm tối thiểu giản cách
2m; đồng thời tuân thủ tuyệt đối qui tắc 5K của Bộ Y tế.
- Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, người lao động, chỉ đi từ nhà đến cơ
quan công tác, không di chuyển ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Tăng cường
trao đổi công việc quan điện thoại, thư điện tử, hệ thống idesk…hạn chế tiếp xúc
trong nội bộ đơn vị và người cơ quan khác.
Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc, có giải pháp
phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ người đưa thư, người cung cấp hàng
hoá, dịch vụ từ bên ngoài cơ quan, đơn vị.
- Tạm dừng làm việc tiếp khách bên ngoài đến liên hệ công tác và làm việc
tại cơ quan, trừ trường hợp đặc biệt, khẩn cấp người đứng đầu cơ quan đơn vị
quyết định và chịu trách nhiệm nhưng bắt buộc bố trí riêng 01 phòng hoặc không
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gian riêng để tiếp người ngoài cơ quan đến làm việc và tuân thủ tuyệt đối qui tắc,
phòng chông dịch của Bộ Y tế.
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phối với các cơ quan
y tế phun xịt, khử khuẩn đơn vị khi cần thiết. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ
các khuyến cáo của Bộ Y tế về việc khử khuẩn môi trường làm việc, bảo đảm môi
trường thông thoáng, thường xuyênmở cửa sổ phòng làm việc.
2. Đối với công tác tuyển sinh và kiểm tra lại
- Công tác tuyển sinh thực hiện theo công văn số 711/PGDDT, ngày
15/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc khẩn trương triển khai thực
hiện tuyển sinh bằng phương thức trực tuyến từ năm học 2021-2022 (Lưu ý
không hỗ trợ nhận hồ sơ trực tiếp); tăng cường tuyển sinh bằng nhiều hình thức
trực tuyến như email, điện thoại…. và công tác chuyển trường qua hình thức trực
tuyến, đối với chuyển trường ngoài tỉnh hướng dẫn phụ huynh thực hiện qua dịch
vụ công: http:dichvucong.baria-vungtau.gov.vn hoặc vào website phòng Giáo dục
và Đào tạo bấm vào mục Dịch vụ công tại địa chỉ http://baria-brvt.edu.vn/.
- Tạm dừng kế hoạch công tác kiểm tra lại, Hiệu trưởng các trường tiếp tục
hướng dẫn học sinh ôn tập, chỉ tổ chức kiểm tra lại khi có thông báo mới.
Thời gian áp dụng văn bản này từ 12 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2021
cho đến khi có thông báo mới.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa yêu
cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS khẩn trương, triển khai,
nghiêm túc thực hiện./.
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