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V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh trong các cơ 
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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  8  năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

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

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 8667/UBND-VP ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 8655/UBND-VP 

ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

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 tùy vào tỉnh hình cụ thể, thực tế 

của đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh, 

cụ thể như sau: 

1. Bằng nhiều hình thức khác nhau triển khai, thực hiện có hiệu quả nội 

dung văn bản: 

- Công văn số 8667/UBND-VP ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh;  

- Công văn số 8655/UBND-VP ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh về việc 

tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; Công văn số 6212/UBND-VP 

ngày 01/06/2022 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. 

- Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 05/05/2022 của UBND tỉnh triển khai 

chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống 

dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo 

đúng tinh thần của các Nghị quyết của Chính phủ. 

2. 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. 

- 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 

 

- Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ 

gậy) tại trường học. 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; 

- Tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường 

mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Covid-19 trong 

trường học;  

- Vận động tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và 

tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Tuyên truyền cho Phụ huynh học sinh, 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 vắc xin phòng Covid-19. 

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

khai, thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 8667/UBND-VP ngày 25/07/2022,  Công văn số 

8655/UBND-VP ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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