
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh năm 2022, 

 dịch bệnh tay chân miệng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

 

             Đắk Nông, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 2791/UBND-KGVX ngày 27/5/2022 của UBND về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022; Công văn số 

2795/UBND-KGVX ngày 27/5/2022 của UBND về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022 và 

phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; 

Trung tâm GDNN-GDTX các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành “Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19”, Quyết định số 128/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, Quyết 

định số 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2022. 

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch 

như giám sát phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,…gắn với 

thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. 

3. Tích cực phối hợp với ngành Y tế địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất 

huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm não, bạch hầu, ho gà,…và các 

dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm 

chủng chưa cao, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch; 

tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2189/BYT-DP 

ngày 28/4/2022 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 

2022, trong đó có dịch bệnh tay chân miệng.  



4. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, 

trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng và các dịch 

bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ phương tiện rửa tay, xà 

phòng và có vị trí thuận tiện cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ 

nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thường 

xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng 

hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại 

các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương để tổ chức 

khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

5. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch như chiến dịch vệ sinh cá nhân, 

vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, tại trường học 

nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDTXCTTT(T). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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