
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX  

V/v cho học sinh trung học 

cơ sở đi học trở lại sau thời 
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Kính gửi:  

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công 

văn số 571/SGDĐT-VP ngày 13/3/2020 về việc xin ý kiến về phương án cho trẻ 

em mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học, học sinh trung học cơ sở đi học 

trở lại, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học đến khi có thông 

báo mới. 

2. Học sinh trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 16/3/2020. 

3. Yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND các huyện, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo 

dục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung làm tốt 

một số nội dung sau: 

- Trước khi học sinh đi học trở lại, người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải 

tổ chức thực hiện việc tiêu độc, khử trùng trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng phục 

vụ dạy học và chăm sóc học sinh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và yêu cầu học 

sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh, 

phòng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; lưu ý xác định phạm vi, quy mô hoạt 

động trong nhà trường cho phù hợp (không tập trung đông người, hạn chế các 

môn học ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh,...). Các trường chủ động chuẩn bị 

địa điểm, phương tiện, phương án giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh. 

- Các trường bán trú tạm thời chỉ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, không tổ 

chức ăn bán trú. Các trường nội trú quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt nội trú của học 

sinh, hạn chế học sinh đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người ngoài trường học.  

- Duy trì thường xuyên liên lạc giữa nhà trường với gia đình học sinh, 

hướng dẫn các bậc phụ huynh học sinh cách phòng chống dịch, phân biệt được 

các triệu chứng mắc bệnh Covid-19 với các bệnh thông thường, kịp thời thông 

báo cho nhà trường khi con em có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19. 
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- Sở Y tế bảo đảm về mặt chuyên môn, cung cấp đủ vật tư hóa chất tiêu độc 

khử trùng cho các cơ sở giáo dục có học sinh trung học cơ sở đi học trở lại. 

- Đề nghị Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân khi cho 

con em mình đi học trở lại. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y 

tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch 

tại các cơ sở g iáo dục có học sinh đi học trở lại trước khi tổ chức các hoạt động 

dạy và học trở lại. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Hải 
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