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Phù Cát, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v những việc cần làm để phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN, MG.
Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các
dịch bệnh khác khi học sinh đi học trở lại, Phòng GD&ĐT gửi các đơn vị Công
văn 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
(Văn bản đính kèm).
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN, MG chỉ
đạo thực hiện danh mục các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám
sát tình hình phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm quản lý; báo cáo chính
xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng chống, dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch bệnh của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cát qua thư điện
tử: MN, MG: bichhanhphucat@gmail.com; TH: thangpgdphucat@gmail.com;
THCS: tuongphucat@gmail.com, điện thoại 02563.850.100 trước 14h00 phút hàng
ngày để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp tỉnh.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để báo cáo);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Phòng Y tế (để phối hợp);
- Phòng LĐ - TB và XH (để phối hợp);
- Trưởng Phòng, các P Tr Phòng GD&ĐT;
- Đăng website Phòng GD&ĐT;
- Chuyên viên THCS, TH, MN;
- Lưu VT.
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