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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v thực hiện báo cáo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (nCoV) gây ra 

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, 

 

Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cho học sinh nghỉ học và phòng, chống dịch bệnh 

nCoV, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: 

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần nội dung Công văn số 

269/BGDĐT-GDTC (có Công văn số 269/BGDĐT-GDTC kèm theo) và các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục 

và Đào tạo đã ban hành.  

2. Cử chuyên viên (đối với Phòng GDĐT), giáo viên (đối với các đơn vị trực 

thuộc) làm đầu mối để theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch (yêu cầu cung 

cấp họ, tên và số điện thoại về địa chỉ email: phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn). 

3. Tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch của đơn vị (theo mẫu 

đính kèm) về Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng (qua địa chỉ 

email: phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn) trước 14h00’ hằng ngày, để Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng: VP, GDTH-GDMN, GDTrH-QLCL 

(để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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ĐƠN VỊ ................................ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày ... tháng ... năm 2020 
 

 

BÁO CÁO NHANH 

Về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Cô-rô-na gây ra 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTXCTTT ngày 03 tháng 02 năm 2020) 

 

1. Việc phun thuốc khử trùng của đơn vị 

- Đã phun thuốc khử trùng ... Đạt ... % 

- Chưa phun thuốc khử trùng, kế hoạch hoàn thành ngày ... 

2. Việc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học 

- Đã cho nghỉ học ... % (số lượng) ... ngày (số ngày nghỉ) 

- Chưa cho nghỉ học ... 

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh đã đến và đi từ vùng 

có dịch 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ... người 

- Học sinh ... người 

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh có biểu hiện mắc cúm 

nCoV 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ... người 

- Trẻ mầm non, học sinh ... người 

5. Đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có). 

 

       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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