
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v thực hiện Công điện số 
1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-

2022 hiệu quả, chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ việc học tập trực 

tuyến, trong đó huy động các nguồn lực xã hội để cùng tham gia; 

- Chỉ đạo các nhà trường xây dựng bài giảng để phát sóng trên kênh truyền 
hình địa phương, nhất là đối với lớp 1, lớp 2 khi phải thực hiện giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch Covid-19;  

- Chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch năm học khi phải thực 

hiện giãn cách xã hội dài ngày và có phương án đặc cách kết thúc năm học, thi cuối 
cấp, tuyển sinh (nếu cần thiết); 

- Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, không để nguy cơ dịch 

bệnh lây lan. 

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo 

sẵn sàng phương án tiếp sóng, phát lại các bài giảng của Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, bảo đảm một môn học, lớp học 
phải có ít nhất 02 khung giờ phát bài giảng truyền hình trong một ngày khi phải 

thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT3; 
- Sở: TT&TT, Tài chính, Y tế; 
- Trường Cao đẳng Lào Cai; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Giàng Thị Dung 
 
 


		2021-09-21T20:06:52+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-22T07:28:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-22T07:28:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-22T07:28:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-22T07:28:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




