
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày        tháng 4 năm 2022
V/v triển khai thực hiện kết luận của

Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19
tỉnh Lào Cai.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm: GDNN-GDTX; Tin học;
Ngoại ngữ; Giáo dục kỹ năng sống.

Thực hiện văn bản số 73/TB-VPUBND ngày 04/4/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh Lào Cai về việc thông báo kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng,
chống Covid-19 tỉnh Lào Cai tại cuộc họp ngày 04/4/2022, Giám đốc Sở GD&ĐT
yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội dung
sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

- Tiếp tục cập nhật, quán triệt, tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về

diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là
thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ sở

y tế tại địa phương lập danh sách trẻ em/học sinh từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi (phân

loại theo từng lứa tuổi), tổ chức khám sàng lọc, nhập danh sách các trường hợp đủ

điều kiện tiêm lên hệ thống phần mềm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động phụ huynh, học sinh để tạo sự đồng thuận và ký cam kết trong việc tiêm vắc
xin phòng Covid-19 cho trẻ/học sinh; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để

sẵn sàng tổ chức tiêm khi có vắc xin, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để tiếp tục tổ
chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm nhưng
chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều hoặc tiêm mũi bổ sung.

2. Tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục đối với giáo dục Mầm
non

2.1. Các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 1, 2

- Tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch.

- Chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện nghiêm các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định hiện hành.

2.2. Các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 3

- Tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch cho
trẻ em 05 tuổi kể từ ngày 12/4/2022.

- Căn cứ diễn biến, tình hình và điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống dịch
Covid-19 tại đơn vị, địa phương; trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận của phụ huynh



2

học sinh, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phòng
GD&ĐT, Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 của địa phương để quyết định
tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp cho trẻ em dưới 05 tuổi từ
ngày 12/4/2022 hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, đảm bảo an toàn, linh hoạt,
hiệu quả.

2.3. Các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 4

Dừng tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục trực tiếp, chuyển sang hình

thức phù hợp khác. 

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

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (B/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT; LĐTB&XH (p/h);
- Báo Lào Cai; Đài PTTH Lào Cai (p/h);

- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

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

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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