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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh, tại hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị các điều kiện để 

đón học sinh, học viên, sinh viên quay trở lại học tập tại nhà trường  
trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 Ngày 23/4/2020, đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức  

hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh, học viên, 
sinh viên quay trở lại học tập trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tham dự cuộc họp có thành 

viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh, huyện; Các trường Đại 
học, Cao đẳng đóng trên địa bàn; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; 

lãnh đạo, phóng viên VOV, Truyền hình Quốc hội; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt 
Nam; Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị các điều 
kiện cho học sinh quay trở lại trường; Ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự 

hội nghị đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 
trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kết luận như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố  

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND và 
UBND tỉnh; chủ động và phối hợp chặt chẽ, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các 
nhiệm vụ phòng chống dịch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, luôn đề 

cao cảnh giác, chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống. 

 - Thực hiện kiểm tra các hoạt động dịch vụ lưu trú về việc đăng ký với chính 
quyền địa phương để thực hiện các biện pháp giám sát y tế; bố trí không quá 02 

người trong một phòng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và  hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vị trí của 
ngõ ra vào của tỉnh: Kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế đối với các trường 

hợp nghi nhiễm bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; Các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp phối hợp với ngành Y tế khẩn trương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cho 
học sinh lớp 9, học sinh lớp 12 tiếp tục đi học từ ngày 27/4/2020, các  học sinh, sinh 

viên còn lại và học viên Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Chính trị huyện, thành 
phố đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 (đối với lưu học sinh Lào sẽ có thông báo thời 

gian nhập học sau). Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo 
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hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1398/BGDĐT -GDTC ngày 
23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở 

lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ngành Y tế chỉ đạo thực hiện 
vệ sinh khử khuẩn tại các trường học, khu ký túc xá, trước khi học sinh tới trường; 

Kiểm tra đo thân nhiệt cho giáo viên và học sinh, bố trí khu vực rửa tay bằng xà 
phòng cho học sinh trước khi vào trường; 100%  học sinh đến trường phải đeo khẩu 

trang; thường xuyên khâu nối giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường, ngành Y tế. 

Chỉ đạo thực hiện việc tinh giảm chương trình học theo đúng quy định của Bộ  

Giáo dục và Đào tạo; hạn chế các hoạt động ngoại khóa; thực hiện chào cờ phù hợp 
với điều kiện thực tế; Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch học bù, phụ đạo cho 

học sinh cuối cấp, ôn thi cho học sinh khối 12; Xây dựng kế hoạch kết thúc năm học; 
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các 
huyện, thành phố khẩn trương tổ chức khám sàng lọc các trường hợp đang thực 

hiện cách ly y tế tại gia đình, nơi lưu trú, cư trú, tạm trú (theo Công văn số 32/CV-
BCĐ ngày 05/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh); 

thực hiện việc cách ly y tế, điều trị đối với những trường hợp có biểu hiện gần 
giống hoặc giống biểu hiện của dịch bệnh Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 huyện, thành phố theo dõi sức khỏe của những người được 

quyết định dừng thực hiện cách ly tại gia đình, nơi lưu trú, cư trú, tạm trú. Chuẩn 
bị các điều kiện, sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo 

dục; sẵn sàng xử lý khi có nguy cơ, khoanh vùng, dập dịch tại các cơ sở đào tạo; 
Xây dựng kế hoạch, biện pháp cách ly tập trung đối với các trường; Chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc tiến hành phun khử khẩu các trường học; Đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm trong các trường học. 

5. Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường 
mòn lối mở; nắm chắc tình hình, thời gian mở cửa biên giới (Việt –Lào). 

6. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về thời gian 

quay lại trường học của học sinh, học viên, sinh viên. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

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

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, KGVX_Hùng.      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Lê Hồng Anh 
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