
 

 

ỦY 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 hạn chế đi lại, tiếp xúc, không ra khỏi 

địa phương đối với học sinh lớp 9, lớp 12 

và cán bộ, giáo viên được cử đi làm công 

tác thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT  

Lai Châu, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại 

nhiều tỉnh, thành phố, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Để 

đảm bảo an toàn cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và thi 

tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khuyến cáo đối với học sinh lớp 9, học sinh lớp 12, cán bộ, giáo viên được 

cử đi làm công tác thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và giáo viên ôn thi 

tốt nghiệp THPT trên địa bàn toàn tỉnh hạn chế đi lại, không tụ tập đông người ngoài 

cở sở giáo dục, không đi ra khỏi địa phương cho đến khi tham dự xong kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Không tổ chức các hoạt động 

tập huấn, bồi dưỡng bằng hình thức tập trung đối với giáo viên trong dịp hè. 

2. Đối với các trường THPT là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và 

kỳ thi tốt nghiệp THPT phải tổng vệ sinh trường lớp; trang bị các thiết bị, vật tư thực 

hiện phòng dịch (máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, hệ thống nước 

rửa tay hợp vệ sinh, ...). Liên hệ, phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn để xây dựng 

phương án, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống 

dịch bệnh trước, trong quá trình diễn ra các kỳ thi; đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc, vật 

tư, hóa chất, trang thiết bị và trực cấp cứu tại điểm thi, thực hiện phun thuốc khử khuẩn 

cho các khu vực thi theo đúng thời gian, nghiệp vụ chuyên môn của ngành Y tế. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- U1, U2; 

- Sở Y tế; 

- V1, V4, VX1, CB; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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