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#SoKyHieuVanBan
V/v phối hợp thực hiện công tác

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 429/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 03/3/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại 
Lộc đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung, như 
sau:

- Phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện các nội dung liên quan theo
Kế hoạch số 135/KH-SYT ngày 24/02/2023 của Sở Y tế về việc phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 (Kế hoạch số 135/KH-SYT gửi kèm theo).

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp ngành y tế địa phương tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng bảo vệ
sức khỏe của bản thân, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh
truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, Rubella, Cúm A, Đậu
mùa khỉ…

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc chỉ đạo, phối
hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, 
theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh và có nguy cơ 
về sức khỏe trong trường học.

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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