
UBND HUYỆN CƯ M’GAR 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /PGDĐT-TH 

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, bệnh bạch hầu và các dịch 

bệnh mùa hè tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 
 

Cư M'gar, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Chủ các điểm lớp mầm non và nhóm trẻ tư thục. 

Thực hiện Công văn số 6526/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 

Đăk Lăk V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 

1094/SGDĐT-CTTT ngày 27/07/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Về việc 

thống kê tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về từ vùng có dịch bệnh 

Covid 19. 

Thực hiện Công văn số 2070/UBND-VP ngày 22/7/2020 của UBND huyện 

Cư M’gar V/v thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về phòng, chống bệnh Bạch hầu; 

Phòng GDĐT huyện Cư M’gar yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu 

học, THCS; chủ các điểm lớp mầm non và nhóm trẻ tư thục thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

hạn chế di chuyển đến thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi và các địa phương 

có dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.  

Đẩy mạnh tuyên truyền trong CBQL, GV, NV và học sinh đơn vị để nâng cao 

nhận thức, ý thức phòng, chống bệnh Bạch hầu. Chủ động phối hợp với ngành y tế 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở 

rộng, tiêm vắc-xin phòng bệnh Bạch hầu tại địa phương, đơn vị. 

2. Thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến 

thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ ngày 

17/7/2020 đến nay trực tuyến tại địa chỉ https://tinyurl.com/BCnhanhcovid và hướng 

dẫn thực hiện nghiêm việc kê khai y tế, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà theo đúng 

quy định. 

3. Triển khai tăng cường công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

bệnh bạch hầu và các dịch bệnh mùa hè tại các trường học. 

Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định, 

không để xảy ra tình trạng dạy thêm tràn lan. 

 

https://tinyurl.com/BCnhanhcovid
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Đối với các trường mầm non và các điểm lớp mầm non tư thục có tổ chức dạy 

hè, cần đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh và giãn cách theo đúng hướng 

dẫn của cơ quan y tế. 

Nhận được Công văn này này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Quynh 
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