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V/v nhắc nhở một số đơn vị trong công tác
theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Ngày 04/5/2021, Phòng GD&ĐT ban hành Công văn số 197/GDĐT về việc
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo
dục, nhằm kịp thời nắm bắt và báo cáo đến các cấp theo quy định về tình hình
dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt để tham mưu phương án tốt nhất cho
những đối tượng học sinh bị ảnh hưởng đến các kỳ thi do dịch bệnh Covid-19.
Thời gian vừa qua, cơ bản các trường đã thực hiện nghiêm túc công tác báo
cáo và đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị
việc theo dõi, báo cáo còn chưa kịp thời dẫn đến việc cập nhật chậm muộn, bỏ
sót học sinh thuộc các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh cần theo dõi, Phòng
GD&ĐT nhắc nhở, cụ thể như sau:
- Trường THCS Hoàng Hoa Thám: học sinh Nguyễn Đức Kiên, SN 2008,
HS lớp 7A, thuộc đối tượng F1, đến ngày 17/7 đã có Quyết định hết 21 ngày
cách ly tập trung mà nhà trường không nắm được.
- Trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Song Mai: cập nhật chậm học sinh
thi vào lớp 10 thuộc đối tượng F2.
- Trường THCS Trần Phú: bỏ sót 01 trường hợp học sinh thi vào lớp 10
thuộc vùng cách ly y tế (đến ngày 19/7 mới cập nhật thông tin).
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc kiểm điểm, rút
kinh nghiệm và thực hiện công tác báo cáo hàng ngày theo quy định./.
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