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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trong trường học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, 

Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sáng 

ngày 07/5/2020,  

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trong lớp học, không bắt buộc giáo viên và học sinh, học viên, sinh 

viên phải đeo khẩu trang; không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học.  

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

các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp: 

- Khuyến nghị học sinh, học viên, sinh viên thường xuyên sát khuẩn hoặc 

rửa tay bằng xà phòng; ngoài lớp học phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông 

với các bạn lớp khác để giảm xác suất lây nhiễm dịch bệnh thấp nhất có thể. 

- Mở cửa sổ, cửa đi các phòng học, đối với các trường có trang bị điều 

hòa trong lớp học được phép bật điều hòa nhưng nên định kỳ mở cửa sổ, cửa đi 

để lưu thông không khí; tăng cường các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn trường, 

lớp học. 

- Cho phép phụ huynh trẻ mầm non, học sinh tiểu học được vào trường 

đưa đón trẻ.  

- Các trường bố trí nơi đo thân nhiệt cho học sinh, học viên, sinh viên 

trước khi vào lớp tại những vị trí phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong 

điều kiện thời tiết mưa, nắng nóng. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ 

động cập nhật các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo, Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời hướng dẫn các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương.  

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; UBND các 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- TT. Tỉnh uỷ; (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh; 

- 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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