
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG  

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 04 /CV-THPTĐS 

Về việc tiếp tục các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 
 

Đăk Song, ngày 15 tháng 02  năm 2020 

Kính gửi:  
- Tổ trưởng các Tổ, Trưởng các bộ môn;  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Thực hiện Công văn số 546/ UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của UBNB tỉnh Đăk 

Nông về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của 

Sở GD&ĐT về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Hiệu trưởng trường THPT Đăk Song chỉ đạo một số nội dung sau: 
1. Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020. 

2. Yêu cầu tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

+  Luôn trong tư thế sẵn sàng được điều động thực hiện các nhiệm vụ được giao 

(yêu cầu để điện thoại di động trong tình trạng liên lạc được với nhà trường và Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19). 

+ Trực đơn vị và thực hiện kịp thời, nghiêm chỉnh, hiệu quả các nhiệm vụ theo sự 

chỉ đạo của Nhà trường và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Yêu cầu các đ/c Tổ trưởng các Tổ, Trưởng các bộ môn; 

+ Kịp thời đôn đốc chỉ đạo các thành viên Tổ, bộ môn thực hiện các nhiệm vụ do 

Nhà trường và BCĐ phòng chống dịch bênh Covid-19 chỉ đạo, phân công. 

+ Tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học và ôn tập 

theo chỉ đạo của Nhà trường tại thông báo số 08/THPTĐS-CM ngày 11/02/2020. 

4. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm 

+ Thông báo thời gian nghỉ học cho CMHS và học sinh được biết để thực hiện. 

+ Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong học sinh 

từ các nguồn thông tin của Bộ Y tế, BCĐ các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 cho học sinh; cập nhật tình hình học sinh lớp báo cáo đ/c Nguyễn 

Trường Sinh vào 11h30 và 19h30 hàng ngày. 

5. Yêu cầu các thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

theo công văn số 06/PCNV-THPTĐS ngày 04/02/2020; các đồng chí được phân công 

trực thực hiện nghiêm chỉnh công tác trực. 

6. Giao đ/c Cù Tuấn Khanh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về sinh trường lớp 

phòng chống dịch theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và hướng dẫn của cơ quan y tế trước 

khi học sinh đi học trở lại. 

Nhà trường yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng các bộ môn và CBGVNV 

nghiên túc thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như k/g; 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG  

 

Trần Bảo Ngọc 

 

 
 


