
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v khai báo y tế liên quan đến  

bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Các phòng chức năng thuộc Sở. 
 

 

Căn cứ Thông cáo báo chí ngày 12/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về 

việc khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38,  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chức năng thuộc Sở thông báo 

đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh của đơn vị mình 

biết, trực tiếp liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng 

của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp để được hướng dẫn 

khai báo và cách ly y tế nếu trong thời gian qua có tiếp xúc, tham gia hội họp, 

vui chơi, trực tiếp nói chuyện, đi cùng phương tiện giao thông,... với các bệnh 

nhân mắc bệnh Covid-19 theo Thông cáo báo chí của Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

(gửi kèm Công văn này). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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