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    Số: 

V/v về trường hợp công chức Sở Giáo 

dục và Đào tạo, viên chức các đơn vị trực 

thuộc có tiếp xúc với F2 liên quan đến 

trường hợp F1, là người đi đến Văn phòng 

công chứng Phạm Kim Hùng số 08, 

đường Trần Phú, khu phố Thạnh Sơn, thị 

trấn phước Bửu, huyện Xuyên mộc 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Trưởng phòng GDĐT các Huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Ngày 06/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận quyết định số 299/QĐ-

UBND của UBND thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc về trường hợp ông 

Nguyễn Quốc Cường ( là F2 đang cách ly tại nhà), thanh tra Sở Nội vụ, đã tiếp 

xúc với trường hợp F1, là người đi đến Văn phòng công chứng Phạm Kim 

Hùng, địa chỉ: số 08, đường Trần Phú, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, 

huyện Xuyên mộc, thời gian từ 10h đến 12h30 ngày 27/5/2021. Ông Nguyễn 

Quốc Cường đã có tiếp xúc, làm việc với cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo từ ngày 28/5/2021 đến 02/6/2021. Cụ thể: 

Theo khai báo lịch trình di chuyển của ông Nguyễn Quốc Cường, vào 

sáng thứ sáu, ngày 28/5/2021, tham gia giám sát thi tuyển viên chức giáo dục 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; thứ 

hai, ngày 31/5/2021, đi giám sát làm phách tại Sở Giáo dục và Đào tạo; thứ ba, 

ngày 01/6/2021, đi giám sát chấm thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo. (đính kèm 

danh sách F3 có liên quan của Sở GDĐT) 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Ban chỉ đạo PCD Covid- 19 tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu; đã thông báo yêu cầu công chức cơ quan Sở, viên chức các 

đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện khai báo tại cơ sở y tế gần nhất nơi cư 

trú và thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của cơ sở y tế đối với phòng chống 

dịch; đồng thời có phương án tổ chức hoạt động của cơ quan Sở phù hợp nhằm 

tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cơ quan, các đơn vị trong toàn Ngành. Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện các giải pháp sau: 

1. Tạm dừng tất cả các cuộc họp trực tiếp do Sở GDĐT và các đơn vị tổ 

chức cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp thực sự cần thiết phải tổ chức 

thì phải xin ý kiến Giám đốc Sở, đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. Riêng việc chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và 

chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn vẫn tiến hành theo 

Kế hoạch và đảm bảo nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. 
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2. Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT các Huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tiếp tục quán triệt đến 

CCVC- NLĐ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Các trường hợp ra 

ngoài tỉnh phải xin phép Người đứng đầu. Riêng công chức và NLĐ tại cơ quan 

Sở phải báo cáo ngay với Giám đốc Sở để quyết định. 

3. Căn tình hình thực tế các Trưởng các phòng thuộc Sở có phương án bố 

trí người làm việc 50% tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà, tăng cường ứng dụng 

CNTT, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo bố trí luân phiên 

lãnh đạo phòng để chỉ đạo giải quyết công việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ 

hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người ngoài cơ quan khi chưa cấp bách. Yêu cầu 

CCVC-NLD làm việc tại cơ quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid 19 theo quy định (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, 

....); thường xuyên tự kiểm tra sức khỏe, khi có các biểu hiện ho, rát cổ, sốt, thân 

nhiệt trên 37,5°C, ...thì phải kịp thời thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất 

để được tư vấn và xử lý. 

4. Công chức cơ quan Sở, viên chức các đơn vị trực thuộc có liên quan 

thường xuyên cập nhật thông tin F1,2 có liên quan để được tư vấn và xử lý khi 

cần thiết. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Trưởng các phòng thuộc Sở; 

Trưởng phòng GDĐT các Huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở biết, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh;  
- Sở Y tế;    
- PGĐ Sở ; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Ngọc Châu 
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