
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày        tháng 7 năm 2022
 V/v tiếp tục tăng cường công tác

phòng chống dịch bệnh.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm: GDNN-GDTX; Ngoại ngữ;
Tin học; Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục hòa nhập.

Thực hiện văn bản số 3178/UBND-VX, ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Giám đốc Sở

GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên tới toàn thể

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học và phụ huynh học sinh bằng
hình thức phù hợp, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y
tế, UBND tỉnh về chủ động phòng, chống dịch bệnh, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách

nhiệm của người đứng đầu.

2. Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các

trường học, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non về các biện pháp phòng chống
bệnh sốt xuất huyết, COVID-19 trong trường học.

3. Tuyên truyền, nhắc nhở CBQL, công chức, viên chức, người lao động nêu

cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc tham gia tiêm vắc xin phòng

COVID-19 đủ mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Tuyên truyền cho học
sinh về lợi ích của việc tiêm chủng, đồng thời hướng dẫn cho giáo viên vận động phụ

huynh đưa con em đi tiêm phòng COVID-19. 

4. Định kỳ tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ

gậy) trong trường học. Tổng vệ sinh toàn trường trước khi học sinh tập trung chuẩn bị

cho năm học mới; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục,
thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch
kịp thời (nếu có).

5. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức các sự

kiện đông người, đặc biệt là trong thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng hè.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT (p/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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