
 

 

 

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-VP 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống bệnh tay chân miệng 

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 1206/UBND-KGVX ngày 14/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân 

miệng. 

 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 tăng cường công tác phòng chống 

bệnh tay chân miệng, cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với ngành Y tế tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, 

hướng dẫn về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường 

học. Chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống 

bệnh tay chân miệng. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học:  

- Tăng cường vệ sinh trường, lớp học; bếp ăn tập thể (dụng cụ chế biến, 

nấu ăn, phòng ăn,…) và các vật dụng dễ bị ô nhiễm (bao gồm đồ chơi, bàn ghế, 

tay nắm cửa,...) với nước và các chất tẩy rửa thông dụng. 

- Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên rửa 

tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, chăm sóc sức 

khỏe học sinh. Trường hợp trẻ em, học sinh mắc bệnh hoặc có các triệu chứng 

sốt cao, li bì, mất tỉnh táo cần cho trẻ em, học sinh nghỉ học và đưa đến cơ sở y 

tế khám, điều trị kịp thời. 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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