
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 12 năm 2021
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh, an toàn

trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2022.

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

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang có diễn

biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn

bệnh. Tính đến ngày 27/12/2021, toàn ngành giáo dục có 14 cán bộ giáo viên và 44

học sinh mắc Covid-19. Dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước mắt, để tiếp tục thiện hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống

dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2022,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như sau:

1. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời các quan điểm, chỉ đạo của Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm

chỉ huy phòng, chống Covid-19 tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Covid-19.

- Quán triệt, tuyên truyền, vận động để cán bộ, giáo viên, người lao động,

người học, phụ huynh học sinh hạn chế việc tụ tập đông người tham gia hoạt động ăn

uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động không thiết yếu; trong điều kiện bắt buộc phải

tổ chức, tham gia thì phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch

bệnh Covid-19.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương đẩy nhanh tiến độ

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động và học

sinh, học viên (trong độ tuổi quy định); thông tin, tuyên truyền kịp thời để các đối

tượng đủ điều kiện tiêm phòng Covid-19 nhắc lại (mũi 3) đến cơ sở y tế để được tiêm

theo hướng dẫn.

2. Đối với công tác đảm bản an ninh, an toàn

- Quán triệt, yêu cầu người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao

động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; an ninh

trên mạng internet; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an

ninh, trật tự, an toàn; tuyệt đối không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo và



các vật liệu nổ trái phép; không lạm dụng rượu bia,... trong thời gian nghỉ Lễ, Tết,

tham gia Lễ hội và các hoạt động liên quan khác.

- Chủ động phối hợp với gia đình học sinh, học viên để thường xuyên trao đổi,

nắm bắt thông tin, quản lý chặt chẽ học sinh, học viên trong thời gian nghỉ học.

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

cáo khẩn cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 02143.821.361; 0912.889.368) khi xảy

ra các vấn đề bất thường liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm

bảo an ninh, an toàn của đơn vị để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT (p/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-12-28T08:34:45+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Thế Dũng<ntdung-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-28T10:10:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-28T10:10:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-28T10:10:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




