
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-CTTT 
V/v Hướng dẫn khai báo sức khỏe 

tự nguyện để phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Tĩnh, ngày          tháng 3  năm 2020 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- Các cơ sở đào tạo có hệ bổ túc THPT; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (ĐH, CĐ, TC). 
 

 

Thực hiện Văn bản số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc Chỉ đạo, hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 1463/UBND-VX1 ngày 15/3/2020 

của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trước diễn biến mới (Tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử và phần mềm 

TDOffice của Sở), Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu cán bộ, giáo viên 

và học sinh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI của điện 

thoại thông minh hoặc theo hướng dẫn của cơ sở y tế trên địa bàn. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ 

GDĐT, của tỉnh và của Sở về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các 

hướng dẫn, khuyến cáo của Ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ GDĐT; UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- Giám đốc, các phó Giám đốc; 

- Các Trưởng phòng Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Dũng 
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