
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________ ____________________________________

Số:         /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày 03 tháng 4 năm 2020
V/v tiếp tục thực hiện khai báo

sức khỏe để phòng, chống
dịch Covid – 19 

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành
Công văn số 78/SGDĐT-VP về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự
nguyện để phòng, chống dịch Covid – 19. Nội dung Công văn yêu cầu Trưởng phòng
các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ
biến, hướng dẫn nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên và
khuyến khích người thân trong gia đình, cộng đồng thực hiện việc khai báo sức khỏe
tự nguyện trên ứng dụng NCOVI Do các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo
xây dựng (đã có trên hệ điều hành Andoid và IOS) hoặc cài đặt và sử dụng ứng dụng
NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD để khai báo y tế.

Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan chức năng, đến thời điểm này số lượng
người dân trên địa bàn tỉnh - trong đó có nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và
học sinh, học viên ngành giáo dục - còn rất ít. Việc không hoặc chậm khai báo y tế sẽ
làm ảnh hưởng đến việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid – 19 của các cơ quan chức năng. Đồng thời, là hành vi vi phạm pháp luật theo
quy định tại Bộ Luật hình sự và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Do đó, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các
đơn vị thuộc, trực thuộc Sở kiểm tra và có biện pháp phù hợp để yêu cầu nhà giáo, cán
bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên; khuyến khích người thân trong gia
đình, cộng đồng thực hiện việc khai báo sức khỏe góp phần phòng, chống dịch bệnh
Covid – 19.

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị
thuộc, trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (để th/h); PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ và các Phó GĐ (để c/đ);
- Công đoàn ngành (để p/h);
- Lưu: VT, K, 02b.

Huỳnh Thanh Hùng

https://bit.ly/2J87spD
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