
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

        Số: 18/PGDĐT-VP Đại Lộc, ngày 18 tháng 01 năm 2023 
 

V/v tăng cường công tác phòng,  

chống        dịch dịp Tết Nguyên  đán và  

Mùa Lễ hội năm 2023 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 
 

Căn cứ Công văn số 99/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 16/01/2023 của Sở 

GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết 

Nguyên  đán và Mùa Lễ hội năm 2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại 

Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, cụ 

thể       như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết  

Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch 

y tế biên giới và Công văn số 13/PGDĐT-VP ngày 16/01/2023 của Phòng 

GDĐT huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức 

khỏe CBGVNV và học sinh trong các cơ sở giáo dục trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chung: (1) Đặt tính 

mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, trước hết; chuẩn bị cho Nhân dân đón 

Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại phía sau; (2) 

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực 

hiện thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công 

nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”, trong đó đặc biệt coi trọng việc 

tiêm vắc xin và ý thức người dân. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của 

vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; khuyến khích, vận động CBGVNV 

và học sinh tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; tạo sự đồng thuận trong các 

bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Đẩy mạnh hơn nữa 

công tác phối hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong trường học cho trẻ từ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi và từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

 4. Khuyến cáo, khuyến khích CBGVNV và học sinh đeo khẩu trang, khử 

khuẩn nơi đông người trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023 để phòng 

ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. 

Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời./.  



 
 

(Gửi đính kèm theo Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế; Nghị định số 

89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 


