
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /SGDĐT-CTrTT 
V/v triển khai các biện pháp  

phòng, chống bệnh tay chân miệng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày         tháng 4 năm 2021 

      
          Kính gửi:    

       - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

       - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

 Trước tình hình bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng mạnh trên địa bàn 

thành phố (Tính đến ngày 11/4/2021 đã ghi nhận 263 trường hợp, tăng 2,9 lần so 

với cùng kì năm 2020); thực hiện Công văn số 2241/UBND-SYT ngày 19/4/2021 

của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng chống bệnh 

tay chân miệng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học 

quán triệt thực hiện các nhiệm vụ sau:  

 1. Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân 

miệng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các trường 

mầm non, các nhóm lớp độc lập; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai 

phòng, chống dịch tại các đơn vị, trường học.  

 2. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, người 

nuôi dạy trẻ, phụ huynh học sinh biết cách phòng ngừa, phát hiện và biện pháp cách 

li khi mắc bệnh tay chân miệng; thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm các trường 

hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, 

điều trị và xử lí ổ dịch kịp thời. 

3. Tổng dọn vệ sinh môi trường đảm bảo phòng học, phòng làm việc, công 

trình cấp nước, công trình vệ sinh sạch sẽ; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đầy 

đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng… bố trí vị trí thuận tiện để người chăm sóc 

trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; thường xuyên lau chùi sàn nhà, mặt 

bàn, ghế, đồ chơi, đồ dùng học tập… bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường 

hoặc Chloramin B. 

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các trung tâm y tế, các cơ sở y tế địa 

phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị, trường học quán triệt triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND thành phố; 

- Sở Y tế; TTKSBT thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Nguyễn Minh Thành 

to
an

nn
-2

7/
04

/2
02

1 
14

:0
0:

09
-to

an
nn

-to
an

nn
-to

an
nn



 

 

to
an

nn
-2

7/
04

/2
02

1 
14

:0
0:

09
-to

an
nn

-to
an

nn
-to

an
nn


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-04-27T07:34:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ngô Ngọc Hoàng Vương<vuongnnh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-04-27T08:19:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Trần Nguyễn Minh Thành<thanhtnm@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-04-27T08:37:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-04-27T08:37:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-04-27T08:37:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




