
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BCĐ PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

Số:         /CV-BCĐ 

V/v Thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 

trong trường học, ký túc xá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 

trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 Để đảm bảo an toàn cho việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian 

nghỉ Tết và nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học 

thực hiện nghiêm túc một số nội dung quy định của Trung ương, cụ thể: 

 1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường 

học, ký túc xá theo quy định tại Văn bản số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của 

Bộ Y tế. 

 3. Thực hiện việc đeo khẩu trang theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 

06/02/2021 về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng. 

4. Đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi 

ngờ mắc COVID-19 trong trường học theo Công Văn chỉ đạo số 1398/BGDDT-

GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 5. Thực hiện Công văn số 761/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19 trong trường học. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; 

- Sở Giáo dục và đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Tiến Thanh 
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