
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:              /PGDĐT 
V/v thực hiện khai báo y tế và báo cáo kết 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Krông Nô, ngày 02 tháng 4 năm 2020       
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường 

TH-THCS Nguyễn Viết Xuân 

Thực hiện Công văn số 406/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc báo cáo khai báo y tế tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn hoặc qua 

ứng dụng NCOVI. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị một số 

nội dung sau: 

1. Việc khai báo y tế là một trong những nội dung mà Chính phủ và chính 

quyền các cấp đặc biệt khuyến khích người dân thực hiện, nhằm hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Do đó, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên 

truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thực 

hiện khai báo y tế qua các ứng dụng NCOVI hoặc website https://tokhaiyte.vn. 

2. Các đơn vị báo cáo việc khai báo y tế của đơn vị mình về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo qua địa chỉ email: lanvanganh@gmail.com trước ngày 09/4/2020 

để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung báo cáo theo biểu mẫu 

dưới đây: 

 

Tên 

trường 

Tổng số người làm việc 

(bao gồm CB,GV,NV, 

kể cả nhân viên hợp 

đồng gắn hạn) 

Tổng số 

người đã khai 

báo y tế 

Tổng số 

người chưa 

khai báo y tế 

Lí do chưa 

khai báo y tế 

     

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện và báo cáo đúng thời gian trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 

 

https://tokhaiyte.vn/
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