
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VX 

V/v tổ chức các hoạt động dạy và 

học trở lại sau thời gian nghỉ để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

Lai Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo,  

  Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở 

lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 725/TTr-SGDĐT 

ngày 26/4/2020 về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để 

phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh 

trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trường Cao 

đẳng Cộng đồng (trừ lưu học sinh Lào) đi học trở lại từ ngày 04/5/2020; riêng 

trẻ em mầm non đi học từ 06/5/2020. 

2. Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiến hành dạy học tiếp nối chương trình 

từ khi cho học sinh nghỉ học và chương trình học trực tuyến đã thực hiện. Các 

nhà trường tổ chức dạy có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp dạy học trực tuyến, 

trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn chương trình, đảm bảo thời 

gian kết thúc năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Không tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, 9, 10, 11, 12 cấp tỉnh và 

Hội khỏe Phù Đổng trong năm học 2019 - 2020. 

3. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học 

trở lại: 

Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học 

sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, phụ huynh học sinh. Theo dõi và 

thường xuyên nhắc nhở đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc; đeo 

khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung 

các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định,...  



 

Bố trí lịch học 1 buổi/ngày (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, trường nội trú, trường PTDT bán trú); tổ chức dạy học theo ca (ở nơi 

có điều kiện); giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí chỗ ngồi giữa các 

học sinh đảm bảo khoảng cách theo hướng dẫn; bố trí lệch giờ học, giải lao, 

giờ ăn, sinh hoạt tập thể giữa các khối/lớp,… thực hiện giãn cách ngay từ cổng 

trường; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; 

không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể tập trung đông người.  

Hướng dẫn, tuyên truyền phụ huynh học sinh phải đo thân nhiệt cho học 

sinh trước khi đến trường; các trường hợp ốm, sốt, ho, khó thở không đến 

trường và phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. 

Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và 

nhân viên trước khi vào trường và lớp học. Không cho phụ huynh học sinh, 

người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí người đón và 

giao nhận trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại cổng trường. Thực hiện xử lý các 

trường hợp có biểu hiện ốm, sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 

trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường 

học như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có 

xà phòng, phòng y tế, phòng cách ly...; thực hiện vệ sinh, khử trùng trường lớp 

học (xong trước 1-2 ngày đón học sinh đi học trở lại); lau khử khuẩn, vệ sinh 

các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, 

phương tiện đưa đón học sinh theo quy định. 

Tạm thời chỉ tổ chức nấu ăn cho học sinh các trường mầm non, trường 

Phổ thông dân tộc nội trú và học sinh các trường thuộc đối tượng được tổ chức 

nấu ăn tập trung theo các chính sách hiện hành của Chính phủ, của tỉnh (tổ 

chức cho học sinh ăn theo suất riêng, theo nhóm, đảm bảo giãn cách theo quy định). 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các phương án bảo 

đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trường học thuộc phạm vi quản 

lý; người đứng đầu cơ sở giáo dục, quản lý địa bàn, quản lý ngành chịu trách 

nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn cho học sinh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm các quy định phòng, chống dịch; kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo 



 

dục nghề nghiệp thông báo kịp thời nội dung trên đến học sinh, học viên, sinh 

viên và gia đình biết, thực hiện. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc 

các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- VPUBND tỉnh: V, CV, CB; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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