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KInhgCri:
- Phàng Giáo d1ic và Dào tao Qun;
- Các co s& Giáo diic trên dja bàn Qun.
Thrc hin Cong van s 787/HDLN/YT-GDDT-LDTBXH ngày 2 1/02/2020
cüa UBND Thành ph Ha Ni v vic cong tác phông, chông djch bnh Covid-19
trong các cci so giáo diic, giáo dic ngh nghip, Ban Chi dao phông chông djch
Covid-19 Qun yêu cAu phông Giáo dic và Dào t.o Qun, các Co sO Giáo diic
trén dja bàn Qun thçrc hin mt so ni dung nhu sau:
- Thirc hin nghiem, day dü, diing ni dung chi dao tai Cong vn so
787/HDLN/YT-GDDT-LDTBXH ngày 2 1/02/2020 cüa UBND Thành ph Ha Ni,
(co van bàn kern theo).
- Dam bào v sinh các diu kin trubng lOp (lOp h9c, bàn ghê, thiêt bi, dy
bce...) d dugc tiêu dc khO trng, hix6ng dk bce sinh, phi huynh, giáo viên, can b
nhãn viên v cáeh phông bnh và ngn ngi'ra
nhim.
- Tang euè'ng tuyen truyn, ph bin v djch Covid- 19 giCip he sinh bitt each
phông bnh.
- Ph& hçp phông Y t Qun, Trung tam t Qi4n t chirc tp hun, hithng
dn ehuyên mon v cOng tác phông ehng djch Covid-19 cho Ban giárn hiu, giáo
viên, can b y t hc thrOng.
Trong qua trInh t chOc thirc hin, nu có vuó'ng mc thI báo cáo v Ban
Chi dao phông ehng djch Covid-19 Qun d chi dao kjp thOi.
V.y, Ban Chi dao phông chng djch Covid-19 yêu câu PhOng Giáo dçic
và Dào tao, CáC co sO Giáo diic trên dja bàn Qu.n nghiêm tue thire hiên./.
lay

Mnhmn:
- Cáo SO: Y th, GD&DT, LDTBXH
- Die Chü tjch UBND Qun;
báo
• Die Phó Chà tch Trn Qu Thai; cáo
- Nhir trn;
Dê
- Thành viên BCD PCD Covid- 19;
thuc
- PhOng Y t Qun, TTYT Qun;
hiên
•UBND 14 phuäng;
- Liiu VT-YT.
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Ha Nç5i, ngay24tháng 02 nám 2020

/HDLN/YT-GDDT-LDTBXH
HIJNG DAN LIEN NGANH
V cong tác phông, phông chng dlch bnh COVID-19
trong các co s& giáo dic, giáo ditc ngh nghip

Thc hin K hoach s 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 cüa UBND thành ph
Ha Ni v vic phông chng bnh viêm duing ho hp cp do chüng mài c4a vi r&
Corona và Thông báo s 143/TB-UBND ngày 18/02/2020cüa UBND Thành phô
v& Thông báo kêt 1un cUa Chü tjch UBND Thành phô Nguyen Dcrc Chung,
Trtrâng Ban chi do v cong tác phông, chng djch bnh viêm du&ng ho hap cap
do chüng môi cüa vi tht Corona (COVID-19).
Can ci.'r Cong van s6 1 80/MT-VP rigày 12/02/2020 cüa Cc Quán 1 Môi
trung - B Y th v vic gop ' ni dung phàng, chông djch nCoV trong tru?ng
hpc, Lien ngành S Y t - Sä Giáo dc vâ Dào to (GDDT) - S Lao dng Thuang
binh và Xã hi htxâng dn cong tác phèng, chông djch bnh COVID- 19 trong các
co si giáo dic, giáo di:ic ngh nghip nhu sau:
I. TRU'OC Kill HQC SINH TR( LA! TRUNG HQC
1. Di vói nhà trtrong
- Kiin toàn Ban Chi do phông, chng djch và xây di:rng k hoch phàng,
chtng djch bnh do COVID- 19 gay ra.
- Chun bj dü các ding ci:i và các chit thy rCra thông thu&ng d thrc hin v
sinh khü khun trir1ng, lap truâc khi don hpc sinh hçc trâ ia và thi:rc hin h&ng ngày.
- Chun bj dy dO các diu kin v sinh phic vi:i hpc sinh và giáo viêri nhu
ncri rfra tay, nuàc sach và xà phông, giây sach hoc khän d lau tay. Trong tnthng
hcrp không b trI dO hoc không th b tn nth rOa tay thI có the sü ding dung djch
sat khun tay nhanh (co nng d cn t6 thiu 60%). B trI thOng rác cO np 1t dé
ô nhthig ncn d tip can, trong nhà v sinh, nai rra tay.
Luu : Ti ni sat khun tay nhanh, d dung djch sat khun trên giáik và
treo bin báo "DUNG DICH SAT KI-IUAN TAY NHANH", dông thai dan hu&ng
dn sr ding.
+ Di vói các tnrrng cO thang may: Chu.n bj 1 bInh/19 dung djch sat khuân
tay nhanh dê & trong thang may.
+ D6i vol các trtth'ng t6 chirc ô to &ra don h9c sinh: Tin hânh v sinh và
khir khuãn toân b phIa trong và ngoài Xe; chuân bj dung djch sat khuAn tay nhanh
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trén gn a Vj tn lên/xuong Xe.
- Chun bj khu trang y t d si dung trong các truäng hqp có h9c sinh, can
b, gião vién, nguYi lao dng có biêu hin viêm &ring ho hp cp tinh (ho, sot,
khó thâ...) duçic phát hin trong truang.
- Dam bâo dü ntrâc ung hcip v sinh và mi h9c sinh nên Co rnt côc uông
nuOc dung riêng ducic v sinh h&ng ngày hoc bInh nuôc riêng. Neu nhà tnr&ng
cung ep khän mt, khãn Iau tay cho hQc sinh thI phãi ctám bão rnOi h9c sinh có 1
khän riêng và b tn các diu kin dam bão sch sau môi ngày hQc (hap, say hoc
git sch vai xà phOng, phcii kho).
- Thông báo cho phii huynh hçc sinh chun bj mOt s d dung cho hçc sinh
nhu khu trang (có th sir ding khâu trang thông th'Lthng); khuyên khkh si'r dung
bmnh nuóc ung cá nhân. Ph& hqp vâi nhà tnr&ng theo döi sixc khOe, than nhit cüa
h9c sinh hang ngày.
- ChuAn bj 4t tu, ci s thuc, trang thit bj thit yu theo dung yêu c.0 tai
Thông tu lien tjch s6 13/2016/TFLT-BYT-BGDDT ngày 12/5/20 16 quy djnh cong
tác Y t tnthng hçc cüa B tn.r&ng B Y tê và B trLràng B Giáo dic và dào tao;
Quy& djnh 827/QD-SYT ngày 06/5/2015 cüa Si Y t Ha NOI ye vic ban hành danh
ml?c thu& thit yu, trang thit bj y th dàng trong phOng ytê cüa các tw&ng hçc trên
dja bàn thành ph6 Ha Ni và Cong vAn so 3586/SYT-NVY ngày 23/7/20 15 cüa Sâ
Y th Ha Ni ye vic b sung danh m'vc thu& thiêt yêu, trang thiêt b y tê dung trong
phOng y t cüa các tru&ng hQc hen da bàn thành ph Ha Nti.
- Dam bão can bO y t CO mt lien tic trong su& th&i gian dy và h9c dé sn
sang dáp 1rng y tê khi cn.
- Chun bj tài 1iu vâ thrc hin tuyên truyn v phOng chng djch bnh do
COVID-19 cho Ban Giám hiu, giáo viên, ngthi lao dng, cha mc h9c sinh, bao
gôm: Video clip, ti rii, poster... Ni dung theo huàng dn cüa co quan y t hoc
(theo chr&ng link: https://infographics.vnly-te-cong-dong-7/trang-1 .vna). Treo, dan
ti rai, poster v phOng, chông dich bnh do COVID- 19 gay ra ti cong tru1ng, các
bang tin cüa truOng, khu vrc phOng y tê, các lOp hoc.
- Tp hun cho tAt câ can b, giáo viên, ngu?i lao dng trong tnthng nhüng
kiên thirc cc bàn ye phOng, chng djch bnh do COVID- 19 gay ra.
- Tuyên truyn huOng dn ph%i huynh, h 9 c sinh thrc hin các hott dng sau
dê tAng cuOng sirc khOe nhu:
+ Sue ming, hçng b.ng nuOc mui hoc nuOc süc ming thuOng xuyên.
+ Gi Am ca th, tp th diic, An chin, ung sôi và dam bâo ch d An ung
day dü dinh duô'ng.
± Han ch tip xtIc vOi các vat nuôi, không tip xüc v&i dng 4t hoang dA,
hn chê tiêp xüc v&i nguai có các triu chimg viêm &r&ng ho hAp cAp tInh (ho, s&,
khOthO...).
- Nhà truOng yêu cu các can b, giáo vien, hçc sinh thuc di tuqng bj each
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quy dnh. DÔi v&i cac
ly y t, c&n tuãn thu tuyt dM vic each ly y t theo
(ho hoc sot hoc khó thi) thI chU
truông hcip cé It nhât mt trong các triu
c si y tê d duqc khám, tu vn và xCr 1y y t khi can.
dng báo cho nhà tnthng,
truóc khi
- Tong v sinh môi trueing, khU khun toàn b khu vIc truông,
hQc. Cu th thu sau:
sinh trâ
don
hóa
* Yêu c&u v trang bj bão h, dung
dung

chung

den

lap

hçc

lai

cxi,

chat:

+ Trang phic bào h: Gang tay cao su dài, khu trang.
+ Ding ci: Xô, chu, khän lau.
+ Chit khü khuân: Các chit thy rCra thông thu&ng thu Vim, Javen,

Microshield, Cidex, Cidezyme, nuàc lau nhà diet khuân xâ chanh...; hóa cht khr
các ch.t thy rcra thông thung, pha theo khuyn cáo
khu.n có chra Clo. D&
cüa nhà san xut. Di vâi hóa chit khc khu.n cO cha Clo hot tInh nhu Cloramin
c.n thrc hin theo huOng dn
B, Cloramin T, Canxi hypocholorite (Clorua
cüa can b y te.
* Các khu vrc c&n tng v sinh, khr khu.n:
phé thai...
bO rae, ph
+ Khu vuc san chai, bi tap: D9n v sinh,
+ Lrp hçc, phông hoc chiic nãng, phOng thc bath, thu vin, nhà th cht,
khu vrc ban trü, nhà v sinh... (men nhà, hãnh lang, bàn ghê, bang, cra s,
nhà
vai

voi)...

lieu,

loai

an,

cCra ra vao, cu thang b, thang may, tay nm cra, tay vjn cu thang, nut bm cu
thangmáy..j.
+ Các d chai trong
và ngoài
h9c, h9c c1i, din thoai dung chung,
bàn phim
tinh, d dung cá nhan (ca, cc, thIa, khãn mat, chän, g& ...).
lap

lap

may

* Nhãn 1rc huy dng can b, giáo viên nhà tru&ng, có th thông báo mi phii
huynh hçc sinh, hçc sinh tham gia và
diing các ngun nhân hrc khác do nhà
trurng chü dng huy dng cho cong tác tng v sinh, khir khun toàn trx&ng.
su

* Các buàc tin hành và k5' thu.t thrc hin gm 2 buàc

Buóc 1: Tng v sinh môi trtr1ng, thu gom rác thai, ph 1iu, ph thai toàn
b các khu virc trong tru?mg tri.róc khi tin hành khü khun.

Buàc 2: Tin hãnh khCr khun
+ Di vâi nn nhã, hành lang, cu thang b, thang
eCra s6, cira ra vào
lau b&ng chit sat khun thông thtxang hoc dung djch khi'r khun có chCra Clo hot
tInh, lau xong d khô tr nhiên.
may,

+ Di vOi nut bm c&u thang may, tay nm cfra, tay vjn cu thang, bang, bàn,
gh& h9c cu, d chci cO kIch thuàc iOn... Lau bAng chAt thy rira thông thtr&ng, d
30 phüt, sau do lau
1 lAn bAng nuOc sach và d khO tir nhien. Neu lau khir khuAn
bAng dung djch
khuAn có chiira Clo hot tinh, lau xong d khô tr nhiên.
+ D6i vOi d chii kIch thuOc nhô, không thAm ni.r&c rira bAng nuOc sch,
dO ngâm trong dung djch sat khuAn hoc xà phOrig hoc dung djch sat khun có
chCra Clo hot tInh trong 30 phüt, rCra 1 2 lAn bAng nirOc sach, phcii khO hoäc d
A

tai

sat
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khô tr nhiên.

+ HQC ci, do chai (bang din tü, có nguy Ca bj an môn, hông khi bj m)
dung dung djch v sinh chuyen dung (neu co) hoc cn 70 d thm vao giy th&n
sau do lau chii be mt, dé khô ti,r nhién. Tuy nhiên, trong giai doan nay không nén
sir dicing các d chai din tü, kho khü khun.
+ D ding cá nhân nhu Ca, cc, thIa. . rCra bang nixàc rra chén bat nhu
thông thtrng, dê khô tr nhiên; khàn mt gi.t hang ngày; chän, g6i, gu bong
git hang tuãn.
2. Can b Y t nhà trithng

- Tham mru Ban Giám hiu nhà tnx&ng chu.n b d.y dü vt tu, cci s thu&
theo quy djnh tai Quyêt dnh 827/QD-SYT ngày 06/5/2015 cüa Sâ Y t Ha Ni v
vic ban hành danh mvc thuôc thiêt yêu, trang thit bj y t dung trong phOng y t
cüa các truäng h9c trên da bàn thành phô Ha Ni và Cong van s 3586/SYT-NVY
ngày 23/7/2015 cüa S& Y t Ha Ni v vic b sung danh mvc thuc thit yu,
trang thiêt bj y t dung trong phOng y tê cüa các trueing hçc trên dja bàn thành ph
Ha Ni. D6i viii truvng không cO can b y t& dê nghj lien h vài tram y
x/phuemg/thj trân dé &rçlc hu&ng dan.
- Thtthng xuyên cp nht các thông tin v tinh hInh djch bnh, các bin pháp
phông, ch6ng djch bnh do COVID- 19 gay ra trên các trang thông tin chInh thi:rc
cüa B Y t, Sc Y t Ha Ni dê tuyên truyn ph biên thông tin cp nht cho Ban
Giám hiu, giáo viên và h9c sinh trong trucng, mtt sO trang thông tin:
https://ncov.moh.gov.vn/
https://suckhoedoisong.vn/Dich-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tucn168210.html
http ://vncdc.gov.vnl
https://soyte.hanoi.gov.vnl
Apps cho din thoai thông mirth: Sue khOe Vit Nam
Zalo: Anti nCoV (PhOng chông vi rut Corona).
- Phi hqp vài tram y t theo dôi src khOe cüa hpc sinh, giáo viên, nguri lao
dung trong nhà tnr&ng d kjp thii xir 1 các truYng hçp nghi ngô mac bnh.
II. Kill HQC SINII DI HQC
1. o6j v&i nhà trirè'ng
- Thu&ng xuyên t chirc tuyên truyn v phOng, ch&ig dch bnh do
COVID-19 gay ra cho h9c sinh, can b, giáo viên, ngui lao dng thông qua các
hlnh thrc phát thanh; huâng dn trrc tip hoc chiêu video/clip tai lap h9c;
treo/dán poster...
- Không tt chirc các hoat dung tp th, tp trung dOng ng.thi, boat dng
ngoi khóa, tham quan thVc t... KhOng chào cä tp trung toàn tnr&ng, chi tO chuc
chào c? tai 16p hpc, han ch các hoat dng có sr tham gia cüa nhiéu lap.
- Không su dung các d chai, ding ciii hçc tp b&ng vt 1iu chua khü khun

4

&rcic (d thai din tü, d chai th.m nixãc...).
- Khuyn khIch mi hQc sinh nên có mt cc ung nuâc dng riêng duçc v
sinh hang ngày bAng nuàc rCra chén, bat thông thuông hoc sü diing bInh nixâc riêng.
- Thirc hin An chin, ung sôi, dam bão cong tác v sinh an toân thrc ph.m
ti bêp An cüa nhà tnr&ng. Không nén to chüc An tp trung dông ngtrai, nén to chüc
An ung t?i phOng hçc hoc chia lam nhiu dcct (di vâi các trl.r&ng có an ban trü).
- Nba tnthng b trI ngr&i don và giao h9c sinh ti cng tnthng. Cha mc hçc
sinh không vao trong truing h9c. Bào v nba trung h?n ch ngthi không cO
nhim vi vào truOng. Nhà tnrmg có bin thông báo cii th k hoach b trI dua don
hçc sinh trufc cong truO'ng.
- D6i vài các phuccng tin dua don h9c sinh sau mi chuyn dua hoc dOn
hçc sinh/khách hang khác phãi th%rc hin kht khu.n tay nAm cira Xe, tay yIn, gh
ngi, cira sO, san xc bang chit tAy rCra thông thu&ng hoc chat khir khun cO chtra
Clo hoat tinh. Co bInh sat khuãn tay nhanh trên mi xe và treo bin "DUNG DICH
SAT KHUAN TAY NHANH" dé h9c sinh sat khuân tay nhanh triràc khi thi Xe.
- Yêu c&u can b, giáo viên, hQc sinh thu&ng xuyên rcra tay vói nucc sch và
xà phOng hoäc rfra tay b&ng dung djch sat khuân tay nhanh tai các thii dim: Trixâc
khi vào lap hQc, tnróc và sau khi an, sau mi gii ra chcii, sau khi di v sinh và khi
thy tay b.n.

- Ph& hçip vói phii huynh theo dôi sirc khóe cüa h9c sinh hang ngày d kjp
thii phi hqp vài tram y t xA, phu&ng, thj tr.n xr 1 y t theo quy dnh.
- T chirc v sinh khCr khun tti truyng, trang bj baa hO, ding cii, hóa chx;
các khu vrc cAn tong v sinh, khir khuân; nhân 1ic; các btrâc tiên hành và k5' thut
thirc hin theo huâng dn khii khuAn trumg h9c truâc khi h9c sinh tâi trtthng vâi
tAn sut thrc hin:
+ Khu vrc san chcii, bäi tp (d9n v sinh, loi bO rác, ph lieu...). Thirc hin
hang tun hoc khi bn, khi bj dQng nuOc.
+ Lap h9c, phOng h9c chrc nAng, phOng thrc hành, thu vin, nhà th chAt,
nhà An, khu vrc ban trCi, nhà v sinh di vâi be mt nhu nên nhà, hành lang, bàn
gh, bang, cüa so, ci:a ra vào, cAu thang bO, yéu câu thc hin vO sinh khi:r khuãn
sau mi bui h9c. Dôi vôi tay nAm cra, tay vjn câu thang, lan can, nut barn câu
thang may thc hin It nhAt 2 lAn trong mOt bui h9c (nu chi h9c mOt buOi, lau
khr khun It nhAt 2 lAn; nu hoc eã hai bui, lau khr khuân It nhât 4 lan).
+ Các d chai trong lap, d chcii a khu vrc cong cong, h9c cv, diOn thoi
dung chung, bàn phIm may tInh, d dung cá nhân (ca, côc, thIa, khAn mt). Thirc
hin it thAt mOt IAn mOt ngày. Riêng dôi vài chAn, ga, gôi, thrc hin git mOt Ian
mOt tuAn.
- Khuyn khich h9c sinh, giáo viên nén deo khAu trang thông thuOng khi dn
tru&ng, khi tham gia giao thông, nai tp trung dOng nguii. Hisàng dAn can bô, giáo
viôn và h9c sinh deo khAu trang dung cách theo huOng dAn cüa Bô Y tê.
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+ Kéo khu trang che kin cã müi và ming, không cham tay vào mt ngoài
cüakhâutrang.
+ Khi tháo khu trang chi cm vào phân day deo qua tai dê tháo khâu trang,
tránh dung tay cm vào mt ngoài cüa khu trang dê tháo ra. Cho khâu trang dà
ding vào thi nilon d phân hüy/tüi vãi/tüi giây mang ye dê git và sü diing cho lan
sau. Rra tay b.ng xà phông và nuâc sach hoc sat khuân tay nhanh ngay sau môi
1n tháo khu trang.
- Dam bão các phông h9c duçic thông thoáng, tang cithng thông gió tr nhiên
b&ng cách ma cira s, cira ra vào, han ch sir diing diêu hèa,
- Giám sat vic thrc hin v sinh khi khun tn.rbng 1&p, bó rác dung ncli quy
djnh, dc bit là khän giy sau khi sCr ding, khâu trang (nêu dung mt Ian) khi thay
phãi dtrçic bô ngay vào thüng rác và tha tay bang xà phông vá nuâc sach.
2. D6i vm can b y
- Dam bão có mt lien tijc trong su& thai gian dy và h9c, sn sang dáp rng
y t khi cn (nhüng truàng không có can b y tê thl Ban Giám hiu nhà trithng can
lien h vài tram y t xalphuang/thj trn d duqc hu&ng dn và giãi quyêt kjp thai).
- Pbi hcrp v&i giáo viên chü nhim d theo dôi, phát hin h9c sinh có van dê
sirc khôe d kjp thi xCr l.
- Khi có h9c sinh, giáo viên, nguM lao dQng cüa trumg có biu hin s&
hoc ho, khó th& hoc các bt thithng khác v mt src khóe, can kiêm tra, theo dôi
tai phông y th cUa trumg. Thông báo ngay cho giáo viên chü nhim, Ban Giám
hiu và tram y tê xälphi.thng d xr l. (Li.ru dôi vói tnthng hqp có biu hin viêm
duang ho hap, can cho deo ngay khâu trang y tê).
3. Di vói giáo viên, ngirô'i lao dng
- Giáo viên chü nhim phM hqp vâi phi huynh theo di than nhit và tmnh
hInh siic khôe ciXa h9c sinh thông qua các hInh thüc nhu: S lien lac din tCT, tin
than, zalo.
- H&ng ngày, tnthc khi vào gia hçc, giáo viên c.n dim danh và hôi hQc sinh
Co cam thây sot hay có ho, khó thô, mt mói không. Trong th&i gian h9c, giáo viên
can thtthngxuyén quan sat tInh trng sCrc khôe cüa h9c sinh nhu ho, ht hcii, mt
mOi hoc bat thing khác v sue khôe... Nu thy bt thir&ng báo ngay cho can b
ytê tnrang h9c và phii huynh hQc sinh d xir 1.
- Giáo viên, ngu&i lao dng phãi thuc hin v sinh Ca nhân theo quy dnh, ti
theo dôi süc khOe và do than nhit hang ngày. Nu CO s& hoc ho hoc khó thà
can báo ngay cho nhà truang và den c so y tê dê ducic khám và tu vAn.
- Giáo vien và nguai lao dng không ducic dn trtr&ng nu dang trong thai
gian each ly y tê.
4. D6i vói hçc sinh
- Nghiêm tue chAp hãnh nhüng quy djnh v phOng chng djch do 1nriing, lop d
- HQc sinh nén deo khAu trang khi dn truOng, trên duOng tir truOng v& nhà
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và nai tp trung dong nguii.
- Thu&ng xuyên rCra tay b&ng nxóc sach và xà phông hoc dung djch sat
khu.n tay nhanh truôc khi vào lap h9c, truàc và sau khi an, sau m& gi& ra chcii,
sau khi tháo bô khAu trang, sau khi di v sinh...
- Che müi, ming khi ho hoc ht hoi b&ng khän gi.y, khãn vãi ho.c khu'u
tay áo, không khac nh6 bIra bäi, bô rae, khu trang (nu co) vào thüng rác nii
quy djnh.
- Không dung chung các d dung cá nhân nhu cc, chai nuOc, khän tay...
nen su ding binh nuac uong rieng.
D& vói các tnthng dai hçc, h9c vin, co s& khác có boat dng giáo dc nghê
nghip thrc hin v sinh, khiir khun truàc khi h9c viên/sinh viên quay lai tru&ig
h9c và trong khi dyIh9c theo khuyn cáo trén. Riêng viie theo dôi sirc khôe, h9c
viênlsinh viên cn tr theo dôi süc khôe và do than nhit hAng ngày. Khi có du
hiu bat thuäng v si'Ic khôe (ho, s&, khó thô...) phái thông báo cho nhà tru?mg,
trm y tê xäiphithng/thj trn ncyi dang & và den ngay ca sâ y t d dirçic khám, tu
van và diêu trj.
Trong tnrô'ng hçip cn giãi dáp th&c mac, d ngh lien h theo du&ng day
nóng cüa S& Y t Ha Ni: 0969082115 và 0949396115.
Dja chi email: gsdich2020gmai1.com
*
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g Thành Thai

Chu Xuãn DUng

No'inhn:
- B Y t;
- B GDDT;
- B LDTB &XH;
- Thi.ring tlVc Thành Uy;
- Die Nguyn D(rc Chung CT UBND TP;
- Die Ngô Van Quy - PCT UBND TP;
- Ban Tuyn giáo Thânh üy;
-VPUBNDTP,
- UBND các QIH/TX (d phi hcip chi ao);
- UYT, PYT, Phông GDDT, Phóng LDTBXH các
QIH/TX;
- TFKSBT;
- Các phàngfban thuc SYT, SGDDT, SLDTBXH;
- Các ca sâ giáo dye;
- Luu: VT- SYT, VT - SGDDT, VT-SLDTBXH.
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