
 

           Kính gửi:  

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

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

- Các trường trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/10/2022 của UBND Thành 

phố về việc thực hiện các quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; 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 phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các 

trường trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết và các dịch bệnh theo 

mùa 

Hiện nay dịch Sốt xuất huyết tại Hà Nội có nguy cơ tăng cao và diễn biến 

phức tạp để công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết và các dịch bệnh theo 

mùa được bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung 

sau: 

- Tăng cường tuyên truyền để học sinh, cán  ộ, giáo viên, nhân viên biết 

cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tham gia tích cực công tác vệ sinh môi 

trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy; đồng thời là cầu nối tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh với gia đình và cộng đồng; tuyên truyền các biện pháp phòng 

tránh muỗi đốt (nằm màn, lưới chắn côn trùng, đèn bắt muỗi, bôi thuốc chống 

muỗi đốt…). Liên hệ với cơ quan Y tế địa phương kiểm tra mật độ muỗi trong 

nhà trường, phối hợp phun thuốc diệt muỗi khi có chỉ định.  

 - Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học, thu gom rác phế 

liệu, làm sạch môi trường trong và ngoài nhà trường. Chú ý thau rửa dụng cụ 

chứa nước (bể nổi, ngầm, bể mái, hòn non bộ, cây cảnh…); thả cá diệt bọ gậy; 

kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, xử lý các điểm ứ đọng nước; giao cán bộ y tế 

trường học thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để phát 

sinh các ổ chứa bọ gậy trong trường học.   
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 - Tiếp tục phối hợp với ngành y tế địa phương trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh bảo đảm đúng tiến độ. 

 - Đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt quan tâm 

đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch Sốt xuất huyết và các dịch 

bệnh khác như Tay chân miệng, Đậu mùa khỉ, Thủy đậu, Sởi, Tiêu chảy, Viêm 

não Nhật Bản, Cúm, Đau mắt đỏ ... 

 - Các đơn vị có bếp ăn tập thể, căng tin phải đảm bảo đủ các điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo quy định và thường xuyên tổng vệ sinh bếp ăn, nhà 

ăn, căng tin  ảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trong 

nhà trường.  

- Hằng ngày, thực hiện việc theo d i s  số và diễn biến tình hình sức khỏe 

của học sinh, cán  ộ, giáo viên, nhân viên tại trường học, phát hiện sớm trường 

hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ 

học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị, đồng thời thông tin với 

nhà trường kết luận của cơ quan Y tế.  

 - Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải phối hợp với cơ quan Y tế 

địa phương giám sát và xử lý ổ dịch theo qui định. 

 2. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học 

 Các đơn vị chủ động phối hợp cùng chính quyền, công an  địa phương 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học theo Quy chế phối 

hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố (Quy chế số 

505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017).  

 Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, 

thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo 

đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị. 

Chủ động phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức tuyên truyền giáo 

dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những kiến thức, kỹ 

năng và xử lý cháy nổ đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. 

 Kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cửa sổ, cống rãnh, 

cây xanh, bàn ghế, bảng, hệ thống điện…) kịp thời phát hiện nguy cơ mất an 

toàn có biện pháp khắc phục, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường 

học. 

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, cảnh báo về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tài 

chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, học tập lao 

động tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, tiền ảo...đặc biệt là 

lừa đảo trên không gian mạng qua tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng... để cán 

bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học chấp hành pháp luật, đề cao 

cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 
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 Kiện toàn và triển khai hiệu quả phòng tư vấn tâm lý trong trường học để 

hỗ trợ học sinh, giáo viên khi có nhu cầu cần được hỗ trợ tâm lý. 

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các 

thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường. 

 Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường nghiêm cấm phương tiện xe cơ 

giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại khu vực sân trường, xung 

quanh cổng trường học (các nhà trường bố trí chỗ để xe cho cán bộ giáo viên, 

học sinh phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn chế tối đa đi lại trong sân 

trường). Khuyến khích cán  ộ giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương 

tiện giao thông công cộng đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.    

 Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, các đơn vị báo cáo về Sở, qua 

phòng Chính trị tư tưởng-Khoa học công nghệ, số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn 

Kiếm, số điện thoại  02439411232, Email: cttt@hanoiedu.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC Bộ GDĐT; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an Thành phố; 

- Sở Y tế; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Trần Lưu Hoa 
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