UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 67 /SGDĐT-GDTrH

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2020

V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch
bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi
rút Corona (nCoV) gây ra

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Trường Phổ thông Tuyên Quang.
Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc hoc học sinh, sinh viên nghỉ học phòng,
chống dịch bệnh nCoV,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố, trường Phổ thông Tuyên Quang, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, các
đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện:
1. Công văn số 57/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 và Công văn số
60/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2020 của Sở GDĐT.
2. Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục về
Sở GDĐT qua email: phonggdtrh.sotuyenquang@moet.edu.vn trước 14h30 hàng
ngày (theo biểu mẫu gửi kèm) để báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh và Bộ GDĐT.
3. Thời gian gửi báo cáo hằng ngày: Từ thứ 3, ngày 04/02/2020 đến thứ 7
ngày 15/02/2020.
Số điện thoại đường dây nóng: 0986 118679
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị chỉ đạo nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như kính gửi (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDTrH (H Tuấn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Tuyên Quang
04-02-2020 15:35:23 +07:00

Nguyễn Minh Anh Tuấn

