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Số:         /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v phòng, chống dịch Covid-19  

 năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đắk Nông, ngày        
 

 
 

Kính gửi: - Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

         - Các đơn vị trực thuộc, 

 

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1904/HD-SYT ngày 01/9/2020 của Sở Y tế về việc 

phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021; để đảm bảo an toàn cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chỉ 

đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trước, trong khai giảng và khi học sinh đi học theo Hướng dẫn 

số 1904/HD-SYT của Sở Y tế (có Hướng dẫn số 1904/HD-SYT kèm theo). 

2. Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức theo dõi và quản lý tốt sức khỏe 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ 

quan y tế để được khám, điều trị kịp thời; kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ sở 

giáo dục.  

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; 

báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng; địa chỉ email: 

phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng: VP, GDTH-GDMN, GDTrH-QLCL (để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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