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UBND TỈNH HÀ NAM 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VPUB-KGVX 
V/v tăng cường hướng dẫn, kiểm tra  

công tác phòng, chống dịch bệnh  

do nCoV gây ra tại các cơ sở giáo dục  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nam, ngày       tháng 02  năm 2020 

 

 

 

 

                               
                            Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh 

 và Xã hội, Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện văn bản số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học (gửi kèm 

công văn này); Sau khi xem xét Báo cáo số 25/BC-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về công tác chỉ đạo phòng chống dịch do nCoV gây ra, Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ động 

phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục của tỉnh và hướng dẫn các trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các Trường chuyên nghiệp) tăng 

cường truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe trẻ mầm non, học sinh, 

sinh viên và cán bộ, giáo viên của các đơn vị.  

- Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch do nCoV của các cơ sở giáo dục, các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh 

theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế 

(tại mục 3, mục 4 văn bản số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020) và của Tỉnh. 

- Cập nhật, báo cáo thông tin hàng ngày tình hình phòng, chống dịch do 

nCoV gây ra về UBND tỉnh, Sở Y tế (gửi bản mềm qua địa chỉ: 

vpubndt@hanam.gov.vn; tranthithanh.ub@gmail.com). 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp kiểm tra, theo dõi sức khỏe, 

cách ly các trường hợp học sinh đi qua, đến từ vùng có dịch theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm); 

- Như  kính gửi; 

- Các trường ĐH, CĐ, TC tại tỉnh; 

- VPUB: LĐVP(2), KGVX(Th); 

 

- Lưu: VT, KGVX.  

 

 

Nguyễn Thị Khánh Thiệm 
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