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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 đảm bảo an toàn phòng, chống  

dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2020  

    Lai Châu, ngày             tháng 8 năm 2020 

 

  Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh 

trên diện rộng tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người 

dân và kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2020 chuẩn bị diễn ra. Thực hiện Công văn số 2908/BGDĐT-QLCL 

ngày 4/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (văn bản sao 

gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn 

trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung theo chỉ 

đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các điểm thi, đối với thí sinh và cán bộ 

làm công tác coi thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch Covid-19 

tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao; trên cơ sở kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi và đề nghị của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, có trách nhiệm bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia vệ 

sinh môi trường, phun khử khuẩn điểm thi, phòng thi và các điều kiện cần thiết 

khác để phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);               

- Lãnh đạo UBND tỉnh (U1, U2); 

- VPUBND: V, CB; 

- Lưu: VT, VX2, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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