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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

 tại cuộc kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 ở một số cơ sở giáo dục 

đã có học sinh đi học trở lại trên địa bàn tỉnh 
 

 

Sáng ngày 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại một số 

cơ sở giáo dục đã có học sinh đi học trở lại (khối THPT, GDTX, GDNN) trên địa 

bàn tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Sở và phòng liên quan của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh, Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường Trung học phổ 

thông Chi Lăng; nghe báo cáo của các nhà trường và ý kiến các thành viên đoàn 

kiểm tra, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Ghi nhận sự chủ động, tích cực của các nhà trường trong việc tổ chức 

thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

Hầu hết các trường đều đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường, tích cực thực hiện 

công tác tuyên truyền, sử dụng loa phát thanh, giao cho giáo viên quán triệt ở các 

lớp; thực hiện tiêu độc khử trùng trường lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; 

trang bị các thiết bị vật tư phòng dịch thiết yếu (máy đo thân nhiệt, khẩu trang cho 

giáo viên và học sinh; chậu rửa tay, xà phòng, dung dịch rửa tay tại các phòng học 

và các khu vệ sinh; niêm yết các quy trình vệ sinh phòng dịch; giữ gìn vệ sinh lớp 

học và các khu vệ sinh, bếp ăn trường nội trú, hạn chế cho học sinh tiếp xúc với 

người bên ngoài…); theo dõi hằng ngày tình hình sức khỏe của học sinh có sổ ghi 

nhật ký tại từng lớp học; lập các nhóm zalo duy trì thông tin liên lạc thường xuyên 

giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và từng lớp học… 

2. Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, qua kiểm tra nhận thấy còn có 

một số hạn chế cần được khắc phục ngay: tại một số phòng học, hành lang và một 

số khu vực trong trường chưa đảm bảo sạch sẽ; số lượng dung dịch rửa tay trang bị 

tại các lớp học còn ít, đặt vị trí chưa hợp lý, khăn lau tay chưa bảo đảm vệ sinh; số 

lượng áp phích, tờ rơi trực quan tuyên truyền về phòng dịch Covid-19 được niêm 

yết trong các nhà trường còn ít; đặc biệt, việc quán triệt giáo viên và học sinh thực 

hiện quy định đeo khẩu trang trong khu vực trường học chưa nghiêm; … Yêu cầu 



2 

 

  

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn 

kiểm tra, khắc phục ngay các hạn chế nêu trên. 

3. Trong 10 đến 15 ngày tới dự kiến là giai đoạn cao điểm nhất của việc 

phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường 

kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các nhà trường, tập 

trung kiểm tra các trường THPT, trung tâm GDTX, các trường Cao đẳng đã có học 

sinh đi học trở lại. Trước mắt, chỉ đạo áp dụng ngay một số biện pháp sau: 

- Yêu cầu các thầy cô giáo làm gương thực hiện và hướng dẫn tất cả học 

sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người, khi đến 

trường, trong lớp học, giờ ra chơi.  

- Tăng cường thêm các bảng chữ nhắc nhở đeo khẩu trang, khử khuẩn tay 

trước khi vào nhà trường; rà soát vị trí các bàn để dung dịch rửa tay tiện lợi, 

thường xuyên bổ sung đầy đủ và yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện. 

- Thầy cô giáo, nhân viên nhà trường và học sinh có trách nhiệm giữ gìn vệ 

sinh trường lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các cơ sở giáo dục. Đặc 

biệt phải làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi sinh hoạt của học 

sinh trường PTDT nội trú.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, bố trí chỗ ngồi học sinh giãn 

cách nhất trong điều kiện có thể, giảm bớt thời lượng giờ nghỉ giữa các tiết học; 

phối hợp với chính quyền địa phương tạm dừng cung cấp các dịch vụ không cần 

thiết gần khu vực trường học, đồng thời yêu cầu học sinh hạn chế ăn uống tại căng-

tin hoặc các điểm bán gần cổng trường, tự trang bị và sử dụng chai nước hoặc dụng 

cụ uống nước riêng khi đến lớp học. 

- Tiếp tục duy trì thường xuyên hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin 

liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh; theo dõi thân nhiệt học sinh hằng 

ngày có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ theo các lớp; có kế hoạch ứng phó với tình 

huống phát sinh và diễn biến dịch bệnh ở các cấp độ.  

- Tăng cường hướng dẫn học sinh sử dụng các ứng dụng trực tuyến và theo 

dõi các chương trình truyền hình phù hợp để học tập, ôn bài; yêu cầu các tổ chức, 

cá nhân thuộc phạm vi quản lý tạm dừng việc tổ chức dạy thêm học thêm tại những 

địa điểm không bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các trung tâm giáo dục 

thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp 

nêu trên. 

5. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ kiểm tra, hướng dẫn, 
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cung ứng kịp thời trang thiết bị và hóa chất để phòng chống dịch cho các trường đã 

có học sinh đi học trở lại. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần đoàn kiểm tra; 

- Đài PTTH, Báo LS (để đưa tin); 

- UBND các huyện thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, TH, KTTH, KTCN,TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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