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Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện Văn bản số 479/TB-VP ngày 27/9/2022 của Văn phòng UBND 

Thành phố về việc thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành 

phố Chử Xuân Dũng tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và xã, 

phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; Công văn số 

9899/VP-KGVX ngày 29/9/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc 

triển khai thực hiện nội dung tại Báo cáo số 391-BC/BTGTU ngày 27/9/2022 

của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 30/9/2022 của 

UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất 

huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 - Các đơn vị tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 

một nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành 

chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

chủ quan, lơ là, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

 - Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động các bậc phụ 

huynh cho con em thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của 

ngành y tế đầy đủ, đúng lịch  tăng tỷ lệ cha m  học sinh đồng thuận nghiêm túc 

thực hiện .  

 - Thực hiện cập nhật thống kê tỷ lệ tiêm vắc xin của đơn vị theo đường link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLny5rYBUaGaLO2P0jTFgdXKCNNy

5czQ/edit?usp=sharing&ouid=110126495493960868475&rtpof=true&sd=true 

trước 1 h hàng ngày.  

 - Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2447/QĐ-BYT 

ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. 

   2. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengua và các dịch 

bệnh khác 

 - Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế tổ chức 

triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết Dengua và các dịch khác 

trong trường học. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLny5rYBUaGaLO2P0jTFgdXKCNNy5czQ/edit?usp=sharing&ouid=110126495493960868475&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLny5rYBUaGaLO2P0jTFgdXKCNNy5czQ/edit?usp=sharing&ouid=110126495493960868475&rtpof=true&sd=true
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 - Tăng cường tuyên truyền để giáo viên, học sinh tham gia tích cực trong 

công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy tại trường học, gia đình và 

cộng đồng; đồng thời là cầu nối tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh với gia 

đình và cộng đồng.    

  - Tổ chức tuyên truyền cho học sinh các biện pháp phòng bệnh. Tổ chức 

theo d i s  số và di n biến tình hình sức kh e học sinh, giáo viên, nhân viên tại 

trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết 

Dengua; hướng dẫn đến cơ sở y tế khám, điều trị và chăm sóc y tế theo quy 

định; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh 

để phối hợp xử lý kịp thời. 

 - Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải báo cáo chính quyền địa 

phương và phối hợp với cơ quan y tế giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chủ động triển khai các nội 

dung trên. Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

đơn vị liên hệ qua Phòng Chính trị, tư tưởng-Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội  đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng Chính trị, tư tưởng-

Khoa học công nghệ, điện thoại 0912123898; đồng chí Đinh Đức Chính, 

Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng-Khoa học công nghệ, điện thoại 

0904010044  để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP; 

- Sở Y tế HN;  

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 

 


		Luuhoa@hanoiedu.vn
	2022-10-10T14:55:43+0700


		2022-10-10T15:08:19+0700


		2022-10-10T15:08:41+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2022-10-10T17:32:01+0700




