
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
V/v chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lào Cai, ngày      tháng 9 năm 2021

                 Kính gửi:
 - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
 - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
 - Các Trung tâm: GDNN-GDTX; Ngoại ngữ; Tin học;
 Giáo dục hoà nhập; Giáo dục kỹ năng sống.

Theo thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và qua kiểm tra, nắm bắt tình

hình thực tế, trong những ngày đầu năm học 2021 -2022, hầu hết các cơ sở giáo

dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-
19; tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai và địa phương
khác còn tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 diễn ra trong thời gian phụ huynh đưa, đón học sinh tại khu vực
cổng trường.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19 tại các cơ sở giáo dục trong thời tới, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương xây dựng phương án, quy định thời gian tổ chức đón nhận trẻ
mầm non, học sinh tới trường, thời gian tan học ở từng khối, lớp cụ thể, phù hợp;
tuyệt đối không để tình trạng ùn tắc, tập trung đông người tại khu vực cổng trường,
xung quanh trường.

2. Chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo,
bố trí các lực lượng chức năng (công an, y tế, đoàn thanh niên,...), đồng thời phát huy
vai trò, trách nhiệm của lực lương thanh niên xung kích, cờ đỏ, đội tự quản,... để tổ
chức phân luồng giao thông, kiểm soát, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh và phụ huynh
học sinh không tập trung đông người, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống
dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực cổng trường và xung
quanh trường.

3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ giáo viên, người lao
động, người học của đơn vị và phụ huynh học sinh tuân thủ nghiêm các quy định về

phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K; có biện pháp nhắc nhở, xử

lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;

- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD Lào Cai;

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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