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Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19  

đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 

 
 

 Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19";  

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 

hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 3919/UBND-KGVX ngày 12/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống 

dịch đối với người đến/về tỉnh Sơn La;   

 Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Sơn La về kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và nhằm đảm bảo an toàn và 

đúng theo quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thi sinh trước khi tới tham dự xét 

tuyển dụng viên chức phải thực hiện các biện pháp về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

 1. Việc thực hiện kiểm soát người đi/đến tỉnh Sơn La thực hiện theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định 

số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên 

môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ.     

 2. Hoạt động di chuyển, đi lại và lưu trú của thí sinh tham gia xét tuyển 

viên chức đến từ ngoài tỉnh, trong tỉnh khi đến địa bàn thành phố. 

 2.1. Thực hiện nghiêm các biện pháp theo quy định về an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19; tuân thủ nghiêm quy định 5K. 

 2.2. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo 

y tế. Trường hợp không có các thiết bị thông minh thì thực hiện khai báo y tế tại 

cơ sở y tế gần nhất. 

 2.3. Đối với các thí sinh đến từ vùng cấp độ 1, 2, 3, 4: Thực hiện theo 

Công văn số 3919/UBND-KGVX ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 



2 

 

Sơn La về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch đối với 

người đến/về tỉnh Sơn La (có Công văn 3919/UBND-KGVX kèm theo) và các 

quy định hiện hành về phòng, chống dịch. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các thí sinh tham gia xét 

tuyển biết và bố trí thời gian tham gia xét tuyển viên chức được thuận lợi; đồng 

thời chủ động khai báo y tế và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trước khi tham gia xét tuyển theo quy định.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo PC Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (Ph/h) 

- UBND thành phố Sơn La (Ph/h) 

- Các cá nhân tham gia dự tuyển; 

- Trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB&CTTT (15b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cầm Văn An 
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