ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

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

/UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

V/v thực hiện khai báo y tế đối với
trẻ mầm non, học sinh, sinh viên,
học viên Trường Chính trị, các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp theo Công văn số 2518/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND
tỉnh về việc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học
viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh
được nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà
trường, để chủ động kịp thời ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng
đồng; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y
tế; Trường Chính trị tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn
tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan
khẩn trương yêu cầu tất cả các trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên
địa bàn tỉnh đến/về Quảng Nam sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 từ các tỉnh, thành
phố có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng (Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng) và một số địa phương
khác (Bộ Y tế công bố có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng) bắt buộc
phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng
dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư
trú và nhà trường nơi học tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng đối với
những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm
bệnh Covid-19, cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử
lý kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số
03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng lại lịch thi mới,
sớm thông báo rộng rãi cho học sinh biết trước để chủ động ôn tập, làm bài thi
học kỳ II đạt kết quả tốt.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp truy vết, cách
ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca dương tính Covid-19 để
phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 2514/UBND-KGVX ngày 01/5/2021 và Công văn số 2519/UBNDKGVX ngày 03/5/2021.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng
Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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