
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-VP 
V/v khẩn trương phối hợp khai báo y tế 

trung thực phục vụ truy vết, điều tra dịch 

tễ tại các điểm trường và các giáo viên 

có tiếp xúc gần 

Gia Lai, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

                     

        Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Điểm thi  

                        Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa 

              

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát và diễn biến rất phức 

tạp tại Thành  phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh Nam Trung bộ. 

Tại Gia Lai trong 12 giờ đã ghi nhận mới 05 ca tại Krông Pa và Ayun Pa liên 

quan ca bệnh mã số 44302, (toàn tỉnh hiện điều trị 13 ca bệnh) riêng ca bệnh này 

chưa xác định được nguồn lây. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 

các huyện, thị xã, thành phố ngày 17/7/2021 tại Thông báo số 137/TB-VP ngày 

17/7/2021; Để cơ quan chuyên môn sớm xác định được nguồn lây liên quan ca 

bệnh mã số 44302, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cá nhân (nhất là 

các trường hợp F0, F1, F2) có liên quan đến Điểm thi Trường THPT Nguyễn 

Tất Thành, huyện Ia Pa khẩn trương phối hợp khai báo, cung cấp thông tin truy 

vết một cách trung thực, rõ ràng để cơ quan chuyên môn thực hiện đúng, kịp 

thời công tác phòng, chống dịch. 

Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, khai báo, cung cấp thông 

tin truy vết không trung thực theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Điểm thi Trường THPT 

Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các phòng GD&ĐT huyện, TX, TP (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Các phòng CMNV Sở (thực hiện); 
- Đăng Website Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Lê Duy Định 
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