UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 599 /SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

V/v tiếp tục triển khai thực hiện
công tác khai báo y tế nhằm phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường CĐSP Gia Lai;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; Trung tâm NN-TH
Tư thục, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống; các Tổ chức kinh doanh dịch
vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1131/VP-KGVX ngày 07/4/2020 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác khai
báo y tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 01/4/2020, Sở Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành công văn số 559/SGDĐT-VP về việc triển khai sử dụng ứng
dụng khai báo sức khỏe toàn dân trong ngành giáo dục và đào tạo nhưng cho đến
nay việc khai báo y tế của cán bộ, viên chức và người lao động trong các cơ sở
giáo dục còn thấp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển
khai một số nội dung sau:
- Tiếp tục đôn đốc và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động trong đơn vị chưa khai báo y tế khẩn trương triển khai thực hiện khai báo y
tế cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Thông tin Truyền thông.
- Kiểm tra theo dõi và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tình hình khai
báo y tế của đơn vị chậm nhất vào ngày 13/4/2020 (qua Văn phòng Sở).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở
giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế
cá nhân đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục.
Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- UBND các huyện, Tx, Tp (phối hợp);
- Lưu: VT, VP.
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