UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2124/SGDDT-CTrTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 11 năm 2018.

V/v kiểm tra, giám sát về công tác y tế
trường, phòng, chống sốt xuất huyết
trong các cơ sở giáo dục.

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Ngày 01/10/2018, Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) tạo nhận được công văn
số 4992/BGDĐT-GDTC về việc kiểm tra, giám sát về công tác y tế trường,
phòng, chống sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
thực hiện như sau:
1. Tổ chức rà soát và báo cáo công tác y tế trường học, phòng, chống sốt
xuất huyết năm 2018 theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYTBGDĐT và các công văn hướng dẫn của ngành GDĐT và ngành y tế. Trong
đó, cần lưu ý các nội dung sau:
- Công tác phối hợp với địa phương; triển khai, kiểm tra, giám sát trong
nhà trường về các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết trong năm 2018.
- Tổng hợp số ca mắc nếu có (họ tên, tuổi, ngày phát hiện, phân độ, có
nhập viện hay không).
- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực
hiện và những đề xuất kiến nghị.
Phòng GDĐT tổng hợp và nộp báo cáo về Sở GDĐT qua email:
phongcthssv.brvt@gmail.com trước ngày 30/11/2018.
2. Sở GDĐT sẽ cùng Đoàn kiểm tra về thăm và làm việc tại 4 cơ sở giáo
dục mầm non và tiểu học của các huyện, thị xã và thành phố (sẽ thông báo sau).
Đề nghị các phòng GDĐT thực hiện các nội dung sau:
- Các trường trực thuộc chuẩn bị báo cáo (25 bộ) đầy đủ để phục vụ Đoàn
kiểm tra.
- Mời chính quyền và ngành y tế huyện, xã cùng dự tại trường được kiểm
tra.
3. Sở GDĐT đề nghị Sở Y tế
- Chỉ đạo Trung tâm y tế Dự phòng hỗ trợ cho ngành GDĐT báo cáo liên
ngành về công tác y tế trường học, công tác phòng chống sốt xuất huyết để báo
cáo Đoàn;
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- Cùng với ngành GDĐT tiếp Đoàn kiểm tra theo dự kiến từ ngày 12 đến
14/12/2018 (sẽ có thư mời sau)
Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Website sở;
- Lưu: VT, CTrTT, TuyềnLV.
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