UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2410 /SGDĐT-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2021

V/v chấn chỉnh công tác báo cáo tình
hình phòng, chống dịch COVID-19 và
tổ chức dạy học trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Căn cứ Công văn số 4049/UBND-KGVX ngày 10/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện báo cáo về tình hình phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Công văn số 5873/SYT-NVYD ngày 12/11/2021 của Sở Y tế tỉnh
Kon Tum về việc báo cáo ngày, tuần (vào thứ Tư) công tác phòng, chống dịch
COVID-19 theo Công văn số 4049/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung
tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
chấn chỉnh công tác báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức
dạy học tại các đơn vị, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
và tổ chức dạy học đáp ứng với các cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo
Chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn 2269/SGDĐT-VP ngày 03/12/2021. Lưu ý,
trong thời gian vừa qua có một số đơn vị tổ chức dạy học chưa bám vào các
phương án đã xây dựng khi có ca F0 trong nhà trường và chưa thực hiện đúng
theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh và Sở GDĐT1.
2. Thực hiện công tác báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và
công tác tổ chức dạy học, cụ thể như sau:
a) Báo cáo thường xuyên:
- Thời gian báo cáo: chậm nhất 17h00, Thứ Bảy hàng tuần. Trong
trường hợp số liệu không có sự thay đổi; các đơn vị VẪN PHẢI GHI NGÀY
CẬP NHẬT SỐ LIỆU để bộ phận xử lý số liệu của Sở biết và kiểm dò.
- Kênh báo cáo: báo cáo tại 01 địa chỉ duy nhất trên website của Ngành tại
đường link: http://kontum.edu.vn/bao-cao-so-lieu-truc-tuyen.html ở trang tính số
10, trong đó:
+ Số liệu tiêm vắc xin: Bổ sung cập nhật đến thời điểm gần nhất, kể cả
các trường hợp tiêm tại các Trung tâm y tế. Trong các đợt có tổ chức tiêm Vắcxin diện rộng: cập nhật trước 17h00 trong những ngày tổ chức tiêm.

Phòng GDĐT Đăk Hà tổ chức dạy học chưa đúng theo các Văn bản chỉ đạo và báo cáo chưa kịp thời
về Sở GDĐT khi có ca F0 trong nhà trường.
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+ Các yếu tố dịch tễ gồm các trường hợp CB,GV, NV, học sinh là đối
tượng F0, F1, F2 (ghi chú cả những trường hợp đã khỏi bệnh).
+ Các hình thức tổ chức dạy học đến thời điểm hiện tại.
b) Báo cáo đột xuất:
- Trong trường hợp phát sinh mới ca F0 ở các nhà trường, các đơn vị báo
cáo khẩn qua Zalo KÊNH BC COVID-19_GDĐT KON TUM, hoặc gọi điện
trực tiếp cho đ/c Nguyễn Đình Vinh, Phó Chánh Văn phòng theo số điện thoại
0387198080. Đồng thời, báo cáo Sở GDĐT bằng Văn bản qua Hệ thống Iofffice
VNPT, trong đó có đầy đủ các thông tin cần thiết, nguyên nhân lây nhiễm, phạm
vi ảnh hưởng, các bước xử lý và phương thức tổ chức dạy học cụ thể….
Sở GDĐT sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống COVID tại
các cơ sở giáo dục và sẽ tập trung đối với các đơn vị lơ là, chậm trễ trong
công tác báo cáo, cập nhật số liệu.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn),
địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để được giải quyết./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (thực hiện);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ GDĐT (thay báo cáo);
- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành
phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

Đinh Thị Lan

