
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 11 năm 2021
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo

an toàn trường học.

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; Giáo dục kỹ năng sống.

Thực hiện văn bản số 5069/BGDĐT-GDTC ngày 04/11/2021 về việc tăng
cường công tác đảm bảo an toàn trường học;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai: Văn bản số

5279/UBND-VX ngày 02/11/2021 về việc thống nhất triển khai các nền tảng công

nghệ phòng, chống Covid-19; văn bản số 5359/UBND-VX ngày 05/11/2021 về việc
hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện
đông người; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn
của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 5279/UBND-VX ngày 02/11/2021 và văn bản
số 5359/UBND-VX ngày 05/11/2021 (gửi kèm văn bản này) tới toàn thể cán bộ quản
lý, người lao động, người học và phụ huynh học sinh của đơn vị, trong đó tập trung
vào một số nội dung:

- Các yêu cầu với đơn vị tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, sự

kiện tập trung đông người (sự kiện).

- Các yêu cầu đối với người tham gia sự kiện.

- Thống nhất sử dụng ứng dụng PC-Covid-19 và các nền tảng công nghệ trong
phòng, chống dịch do Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia triển khai;
ứng dụng VNEID do Bộ Công an triển khai; ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử do Bộ Y tế
triển khai để thay thế sổ y bạ giấy của người đi khám chữa bệnh, đi tiêm vắc xin
phòng Covid-19 và tiêm chủng cho các bệnh khác.

- Yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu
trong việc cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khoẻ điện tử để khai báo y
tế, khai báo di chuyển nội địa, đăng ký tiêm chủng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạo và sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn
vị trên ứng dụng PC-Covid; thực hiện việc kiểm soát người vào/ra cơ quan, đơn vị

hằng ngày thông qua quét mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid.

2. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học

- Chủ động rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các

hoạt động giáo dục, dạy học, vệ sinh môi trường, y tế trường học,…; kịp thời phát

hiện, loại bỏ các yếu tố mất an toàn có thể gây tai nạn thương tích.
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- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường
kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng
cường hoạt động thể lực cho trẻ mầm non, học sinh nhằm nâng cao sức khoẻ, phòng

chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh không lây nhiễm.

- Thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, động viên kịp thời giúp ổn định tâm lý và

sức khoẻ của cán bộ, nhà giáo, tạo tâm thế sẵn sàng thích nghi với các hoạt động giáo

dục trong tình hình mới; không để xảy ra các hiện tượng bất an về tâm thần, tâm lý
của cán bộ, nhà giáo làm ảnh hưởng đến trẻ mầm non, học sinh, học viên.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, phòng ngừa,
hỗ trợ học sinh, học viên để sớm thích nghi, ổn định việc học tập, rèn luyện trong bối
cảnh phòng, chống dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học trong việc chăm sóc, giáo dục sức
khoẻ cho trẻ em, học sinh, học viên, nắm bắt diễn biến tâm lý, xử lý kịp thời các mâu

thuẫn thường gặp để phòng tránh bạo lực trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý, tệ
nạn xã hội, tác hại của thuốc lá (đặc biệt là các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung
nóng), đồ uống có ga, có cồn đối với học sinh, học viên. Phối hợp với cơ quan chức
năng tại địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý các yếu tố mất an toàn về an ninh
trật tự, tệ nạn xã hội tại khu vực cổng trường, xung quanh trường.

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

cáo kịp thời 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 để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Vụ GDTC-Bộ GD&ĐT (B/c);
- 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
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