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                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Ninh, ngày 15  tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:              Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 

06/ĐK-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm 

vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung 

sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Công điện số 06/ĐK-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức 

tạp, cao điểm. 

2. Thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, 

cha mẹ học sinh về việc Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện được 

hoạt động trở lại bình thường từ ngày 16/4/2020. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục sử dụng công nghệ 

thông tin làm việc tại nhà đến hết ngày 22/4/2020, đảm bảo công việc đạt chất 

lượng, hiệu quả, tiến độ kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo điều hành của Sở và của đơn vị. Riêng Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị 

thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị trường học, tổ trưởng chuyên môn, văn thư 

đơn vị đến cơ quan làm việc bình thường từ ngày 16/4/2020. Trường hợp khác 

khi có công việc cần thiết, được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan mới đến làm 

việc tại công sở. 

 Trong thời gian làm việc tại nhà, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tuyệt đối không được đi khỏi nơi cư trú; thường xuyên giữ liên lạc để xử lý 

công việc và phải có mặt kịp thời để triển khai thực hiện nhiệm vụ khi được yêu 

cầu. Cá nhân chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị nếu rời khỏi địa bàn nơi 

cư trú và không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian cách ly toàn xã 
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hội. 

4. Tiếp tục xử lý công việc qua Hệ thống chính quyền điện tử, hộp thư điện 

tử công vụ và các giao thức khác qua mạng Internet; sử dụng chữ ký số trong phê 

duyệt và phát hành văn bản; tổ chức họp trực tuyến khi cần thiết. 

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nội 

dung phòng, chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Thị Thúy 
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