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Số            /UBND- VX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Thắng, ngày 01 tháng 9 năm 2021 
V/v tăng cường công tác phòng 
chống dịch tại các đơn vị trường 

học trên địa bàn 

 

         

              Kính gửi:  

   - Phòng GD & ĐT huyện; 
                              - Trường THPT số 1, 2, 3; Trung tâm GDNN & GDTX;  

                         Trường PTDT nội trú THCS & THPT huyện; 

                                         - UBND các xã, thị trấn. 
    - Công an huyện; 

    - Trung tâm y tế huyện. 
 

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp, nguy cơ dịch 
bệnh xâm nhập trong cộng đồng trên địa bàn huyện rất lớn, các cấp các ngành và 

Nhân dân đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; trong đó ngành giáo 
dục đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngay từ đầu năm học 2021- 2022. 

Tuy nhiên, trong ngày 01/9/2021, hiện tượng phụ huynh và học sinh tụ tập rất đông 
ở cổng trường, có một số trường hợp không đeo khẩu trang, chưa thực hiện đảm bảo 

thông điệp "5K" theo quy định.  Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 
19 tại các trường học, UBND huyện yêu cầu: 

1. Giao Phòng GD & ĐT huyện:  

- Chỉ đạo các trường học quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 
chống dịch ngay từ đầu năm học, thực hiện đúng khẩu hiệu "5K", khuyến khích học 

sinh sử dụng khẩu trang vải và giặt hàng ngày; kịp thời phát hiện học sinh, giáo viên 
có biểu hiện ho sốt, báo cáo Trạm Y tế và Trung tâm y tế để có biện pháp xử lý...  

- Có biện pháp phân luồng học sinh và phụ huynh đưa đón con, em tại các cổng 
trường; tổ chức đo thân nhiệt và rửa tay phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, 

đảm bảo khoảng cách, không để tình trạng tập trung quá đông người tại cổng trường. 

2. Các trường THPT số 1, 2, 3; Trung tâm GDNN & GDTX; Trường PTDT 

nội trú THCS & THPT huyện:  

Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho học sinh, thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành y tế, đặc biệt là thực hiện khẩu 
hiệu 5K, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại các nhà trường. Không 

để xảy ra tình trạng học sinh tập trung đông người khu vực cổng trường lúc đầu giờ 
và lúc tan trường 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức 



cho phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm chỉnh thông điệp 5K khi đưa đón con, 
em tại các trường học. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các nhà trường trong công tác 
phân luồng phụ huynh, học sinh tại các khu vực cổng trường lúc đầu giờ và tan 
trường đảm bảo giãn cách, không để ùn ứ, tập trung đông người. 

- Tổ chức ra quân, kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang đối với công dân, 
phụ huynh học sinh đưa đón học sinh tại các điểm trường (từ ngày 05- 10/9/2021); 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành.  

4. Công an huyện: 

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường có các giải pháp 
trong công tác phân luồng phụ huynh, học sinh lúc đầu giờ đến trường và tan trường 

không để tập trung đông người tại khu vực cổng trường. 

5. Trung tâm y tế huyện: 

Phối hợp và chỉ đạo các trạm y tế phối hợp với các đơn vị trường học triển 
khai thực hiện các giải pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong dịp lễ 

khai giảng và trong năm học 2021 - 2022. 

6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông: Phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công 
tác phòng chống dịch; phổ biến nội dung văn bản này đến các thôn, tổ dân phố  trên 
địa bàn huyện. 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Phòng GD & ĐT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm y tế huyện; 
- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Đức Bình 
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