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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả sử dụng thiết bị lọc
nước bằng gốm từ nguồn hỗ trợ khẩn
cấp về Nước sạch, Vệ sinh phòng
chống dịch COVID-19 và khắc phục
hạn hán, xâm nhập mặn.

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 304/NS ngày 04/12/2020 của Trung tâm Quốc gia
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc báo cáo kết quả sử dụng thiết
bị lọc nước bằng gốm từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp về Nước sạch, Vệ sinh phòng
chống dịch COVID-19 và khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
-Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường có
nhận thiết bị lọc nước bằng gốm từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp về Nước sạch, Vệ sinh
phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn thực hiện báo
cáo và Phòng tổng hợp báo cáo về Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào
tạo bằng văn bản và mail file mềm về địa chỉ: levinhsang@bentre.edu.vn trước
ngày 11/12/2020.
- Các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở có nhận thiết bị trên thực
hiện báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục
và Đào tạo bằng văn bản và mail file mềm về địa chỉ:
chauquangtrinh@bentre.edu.vn trước ngày 11/12/2020.
- Nội dung đề cương báo cáo: 1.Thuận lợi, khó khăn; 2.Kết quả khai thác, sử
dụng thiết bị (số lượng thiết bị nhận; số học sinh, số cán bộ- giáo viên- nhân viên
thụ hưởng; khai thác, sử dụng thiết bị; đến nay, chất lượng thiết bị như thế nào;…);
3.Kiến nghị, đề xuất.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố và các trường trung học phổ thông trực thuộc thực hiện tốt nội dung tinh
thần công văn này ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.
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