
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 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
và hướng dẫn của Sở Y tế về công tác

phòng, chống dịch Covid-19.

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 6068/UBND-VX ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ văn bản số 2711/SYT-NVY ngày 17/12/2021 của Sở Y tế về việc cách

ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, quán triệt,
triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai và

hướng dẫn của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 02 văn bản
nêu trên (gửi kèm văn bản này) tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,

người lao động, người học, phụ huynh học sinh của đơn vị; trong đó, tập trung vào

một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên,

người lao động, người học, phụ huynh học sinh tự giác, chủ động cập nhật thông tin
trên phần mềm và khai báo y tế, lịch trình di chuyển của bản thân lên các ứng dụng
PC-Covid, Sổ sức khoẻ điện tử trên điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử phù

hợp khác. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế nếu có tiếp xúc với
các ca mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (F0, F1).

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc
tạo lập điểm kiểm soát Covid-19 qua quét mã QR-Code; đồng thời, yêu cầu người đến
làm việc, liên hệ công tác phải thực hiện khai báo y tế điện tử (hoặc khai báo trên

giấy nếu không sử dụng thiết bị điện tử), quét mã QR-Code và thực hiện nghiêm các

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

3. Chủ động cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên

địa bàn tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://syt.laocai.gov.vn.

4. Phối hợp với cơ quan y tế để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện cách ly
y tế cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động, người học thuộc diện F1 đã tiêm
đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; diện F1 chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng

Covid-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19; diện F1 đang thực hiện cách ly y tế
đã quá 07 ngày đối với người tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19

https://syt.laocai.gov.vn


trong vòng 06 tháng và đã được xét nghiệm Covid-19 ít nhất 02 lần cho kết quả âm

tính.

5. Chủ động phối hợp với cơ sở y tế, gia đình học sinh tăng cường truyền
thông, hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động, người học tự thực hiện
xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh) tại nhà, nơi lưu trú; thông báo ngay cho
cơ sở y tế nếu có kết quả dương tính để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Tiếp tục kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng,

chống Covid-19, Tổ an toàn Covid-19, Tổ hỗ trợ ứng dụng công nghệ phòng, chống
Covid-19 của đơn vị, trường học. 

7. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ quản lý,

giáo viên, nhân viên, người lao động, người học và phụ huynh học sinh, học viên yên

tâm công tác, học tập và thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn phòng, chống
dịch bệnh.

8. Tiếp tục phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương chuẩn bị chu đáo các điều
kiện, 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).

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. 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 bệnh Covid-19 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
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