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Số:         /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v thực hiện các nội dung hướng dẫn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

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 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi 

học sinh, sinh viên đi học trở lại (có Công văn số 406/BGDĐT-GDTC kèm theo), 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn chuyên môn 

y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Cục quản lý Môi trường, Bộ Y tế ban 

hành theo Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 đến tất cả cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng biết, thực hiện (có nội dung 

hướng dẫn chuyên môn y tế tại Công văn số 180/MT-VP kèm theo). 

2. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm tại Công văn số 

156/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 13/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức 

dạy và học theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở GDĐT (để c/đạo); 

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

(để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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