
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  Kon Tum, ngày        tháng    năm   
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh dại học đường 
 

 

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 Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng 

chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi 

tắt là Kế hoạch); 

Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng, thúc đẩy phát 

triển kinh tế, phát triển du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực 

hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, trạm y tế xây dựng, tổ chức triển khai chương trình tuyên 

truyền “phòng, chống bệnh Dại học đường” nhằm nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp 

phòng ngừa bệnh Dại trên người và động vật. 

2. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha 

mẹ học sinh tính chất nguy hiểm của bệnh Dại và các biện pháp phòng chống 

bệnh Dại ở người; hướng dẫn người bị chó, mèo cắn thực hiện xử lý y tế ban 

đầu ngay sau khi bị chó, mèo cắn và đến các cơ sở y tế để được điều trị dự 

phòng kịp thời. Không sử dụng thuốc đông y (thuốc nam, thuốc bắc) hoặc các 

loại thuốc khác không theo quy định của ngành Y tế thay thế vắc xin để điều trị 

dự phòng bệnh Dại khi bị chó, mèo cắn; có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông 

tin chính xác cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất khi phát 

hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do Dại. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các P. Giám đốc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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