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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19              

tại trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc 

 

 Ngày 14/02/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

đã chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Tham dự cuộc kiểm tra có đại 

diện Lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh 

đạo UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; đại diện Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị, trường học liên quan thuộc UBND thành phố và huyện Cao Lộc.   

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc và Trường Trung học cơ sở Chi Lăng thành phố Lạng Sơn, nghe báo cáo 

của Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và ý kiến 

tham gia của các thành phần dự họp về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 

nói chung và trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện Cao Lộc, thành phố Lạng 

Sơn nói riêng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Đánh giá chung 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận, 

đánh giá cao ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, huyện Cao Lộc và thành phố 

Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học. Ngành giáo dục, các đơn vị trường học đã chủ 

động, linh hoạt trong công tác dạy và học, kết hợp các hình thức dạy học phù 

hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm, từng địa bàn như dạy 

học trực tiếp, dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến và giao bài cho học 

sinh; có Kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp ngay sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán.  

Trong quá trình thực hiện, vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế như: việc 

trưng dụng trường, lớp học làm địa điểm cách ly tập trung; tỷ lệ giáo viên, nhân 

viên và học sinh mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng nhanh, nhiều 

trường hợp ngoài cộng đồng; một số cơ sở phải tổ chức dạy học trực tuyến còn 

khó khăn về thiết bị, chất lượng đường truyền, làm ảnh hưởng nhất định đến 

chất lượng dạy và học.  

 Nhận định trong thời gian tới tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
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có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và trong trường học nói riêng phải hết 

sức chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn. 

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 gắn với việc phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh nói chung, công tác phòng, chống dịch trong trường học nói 

riêng, trong thời gian tới yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường học 

Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Chính 

phủ, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Trong đó, tập trung triển khai cụ thể Quyết định số 406/QĐ-

BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Sổ 

tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, 

bổ sung); Hướng dẫn liên ngành số 3681/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 13/12/2021 

của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về Phương án phòng chống dịch COVID-

19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc 

gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), công tác vệ sinh, khử khuẩn 

trong trường học. Đồng thời, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục rà 

soát, cập nhật bổ sung các nội dung hướng dẫn phù hợp, kịp thời. 

Tiếp tục rà soát, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  

trong trường học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng 

phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và tổ chức 

diễn tập. 

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch trong 

trường học. Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch (hạn chế 

tiếp xúc, thực hiện thông điệp 5K, rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe, tăng 

cường vệ sinh trường, lớp học,…). Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng 

cường công tác truyền thông, đưa tin, bài về công tác phòng, chống dịch cụ thể 

tại trường học để các cấp các ngành, phụ huynh, học sinh và Nhân dân cùng tích 

cực tham gia, phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, 

góp phần làm cho phụ huynh, học sinh yên tâm khi đưa con em đến trường, bảo 

đảm tỷ lệ huy động học sinh đến lớp. 

2.3. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch trong trường học. Cụ 

thể: 

- Đối với giáo viên, nhân viên: hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, khi 

có biểu hiện liên quan cần chủ động thực hiện test kiểm tra; bảo đảm tiêm vắc-

xin phòng dịch COVID-19 mũi 3. Ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và 

Đào tạo phổ biến, tập huấn kiến thức phòng chống dịch COVID-19 đối với đội 
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ngũ giáo viên, nhân viên. 

- Đối với học sinh: tuyên truyền cho học sinh kiến thức về phòng, chống 

dịch để học sinh chủ động trong việc phòng, chống dịch. 

- Đối với Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh: theo dõi sức khỏe của 

của học sinh, nếu có biểu hiện ho, sốt,…phải chủ động kiểm tra, thông tin cho 

giáo viên; quản lý học sinh trong thời gian cách ly tại nhà. 

- Đối với nhà trường: bảo đảm cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch; 

làm tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch trong nhà trường, công tác 

tiêm phòng; chỉ đạo học sinh không tập trung đông người ăn sáng trước cổng 

trường; tổ chức dạy học trực tiếp, kết hợp các hình thức dạy học khác bảo đảm 

phù hợp, chất lượng; việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú cần phù hợp, linh hoạt 

đối với những nơi đủ điều kiện, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; ngành Giáo 

dục và Đào tạo chỉ đạo việc linh hoạt chia lớp, chia ca học một cách phù hợp; 

tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống dịch trong trường học.  

- Về xử trí trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên phát hiện nhiễm 

COVID-19 tại trường học: thực hiện tuân thủ 4 bước theo quy định hướng dẫn 

tại Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học ban 

hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT. 

2.4. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

(1) Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong trường học; chỉ đạo 

thực hiện chương trình giáo dục bảm đảm tiến độ theo kế hoạch; tổ chức dạy 

học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; xây dựng kế hoạch 

kiểm tra việc thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức cho học 

sinh học trực tuyến, đặc biệt học sinh khối lớp 9, lớp 12,… 

(2) Phối hợp với Sở Y tế thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá các tiêu 

chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các trường học theo hướng dẫn tại 

Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh. Chủ trì, 

phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn xây dựng kế hoạch/phương án và diễn tập 

phòng, chống COVID-19 trong trường học. 

- Sở Y tế: 

(1) Đẩy mạnh tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, đặc biệt 

sớm triển khai thực hiện khi có hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 

(2) Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật văn bản 

hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch trong trường học; phối hợp chỉ đạo 

công tác diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. 
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- Công an tỉnh phối hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư trong công tác 

tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 và cung cấp mã định danh, đặc biệt là mã 

định danh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để thực hiện tiêm vắc xin 

phòng dịch trong trường học. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự kiểm tra, làm việc;  

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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