
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  

V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết 

trong ngành giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  5  năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2228/SYT-NV ngày 

06/05/2022 của Sở Y tế về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống 

bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Zika (đợt 1). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, 

bệnh Zika đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh 

nhằm bảo vệ sức khỏe góp phần không để Sốt xuất huyết, bệnh Zika bùng phát 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy 

bằng những hoạt động định kỳ hàng tuần, thực hiện tổng vệ sinh trường lớp đảm 

bảo trường học không có lăng quăng.  

- Tổ chức ngày thứ bảy, chủ nhật xanh nhằm vận động học sinh, sinh viên 

tham gia làm sạch vệ sinh môi trường tại trường học và địa phương. 

2. Hưởng ứng thực hiện đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết, Zika: Phối hợp với chính quyền và y tế địa phương 

triển khai, thực hiện đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt 

xuất huyết, Zika trên địa bàn tỉnh năm 2022 được tổ chức vào ngày 20/5/2022. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai, thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 2228/SYT-NV ngày 06/05/2022 của Sở Y tế) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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