
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt 

xuất huyết Dengue trong trường học 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:  

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

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

 Thực hiện Công văn số 2533/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2020; 

  Căn cứ Thông báo số 1935/TB-VP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thông báo kết luận của đồng chí Trần 

Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết 

Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

 Căn cứ Thông báo số 1974/TB-VP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thông báo kết luận của đồng chí Trần 

Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, làm việc tại huyện Sa 

Thầy và Ngọc Hồi về công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết 

Dengue; chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông; bảo tồn, phát huy các di tích; 

hoạt động của Cụm thông tin cơ sở Bờ Y và triển khai dự án từ nguồn viện trợ 

của Chính phủ Ai len, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các 

cấp, các ngành và của Sở Giáo dục và Đào tạo1 về việc phòng, chống dịch bệnh 

bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue . 

2. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan y tế địa phương triển 

khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue, 

                                           
1Công văn số 847/SGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng 

cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu; Công văn số 875/SGDĐT-GDTrH 

ngày 06/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch 

hầu; Công văn số 911/SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng 

cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu trong trường học. 
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kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài tại địa phương. Nắm 

bắt kịp thời những vùng dịch trên địa bàn, hạn chế việc học sinh, cán bộ, giáo 

viên từ vùng dịch trở về làm lây lan cho học sinh nhà trường. Thông báo cho cơ 

quan y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu (sốt kèm theo 

đau họng, ho hoặc khàn tiếng) để được cách ly, xử lý kịp thời. 

3. Đối với các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc nội trú: 

Hiệu trưởng nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học 

sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

năm 2020. Có phương án tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh chuẩn bị kỳ thi 

Trung học phổ thông năm 2020 ở vùng có dịch. Các địa điểm thi phải bố trí một 

số phòng dự phòng cho cán bộ coi thi, học sinh thi nếu có các biểu hiện dịch 

bệnh Covid – 19 hay bạch hầu để kịp thời cách ly, xử lý. 

4. Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trong các 

trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tiến hành cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên khai báo y tế;  

- Lập danh sách học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên ở vùng có dịch; 

lập danh sách học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên mắc bệnh bạch hầu; 

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu tại đơn vị mình. 

- Việc phòng, chống dịch bệnh bạch hầu phải được tiến hành cùng với 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Các đơn vị báo cáo (theo mẫu gửi kèm) tình hình công tác phòng chống 

dịch bệnh trước 10h00 sáng và trước 16h00 chiều hàng ngày về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học, email: 

phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn  điện thoại 0260 2211 255), địa chỉ số 22 

Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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