
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:       /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
V/v triển khai kết luận của Tỉnh ủy 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Đắk Lắk, ngày      tháng 02 năm 2023 

Kính gửi:  

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

                     - Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học; 

   - Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên;  

   - Trung tâm GDTX tỉnh;  

   - Các Trung tâm Ngoại ngữ, Ngoại ngữ - Tin học;  

   - Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk;  

 - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 609/UBND-TH ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Tỉnh ủy,  

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong các trường học,  

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 

nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ; tuyên truyền 

thường xuyên thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang – khử khuẩn); đồng thời, thực 

hiện các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới và 

việc tiêm vắc - xin phòng, chống dịch COVID – 19 theo các hướng dẫn của ngành 

y tế và địa phương. 

2. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và quản lý các vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ, pháo ... trong hoạt động đời sống, xã hội.   

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nếu có 

trường hợp đặc biệt xảy ra, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo 

dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, bà Nguyễn Thị Nam Vỹ, Phó Trưởng 

phòng, điện thoại 0913.43.7070)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;     

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Y tế, Công an tỉnh (để p/h);                             
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu VT, P. GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Đỗ Tường Hiệp  
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