UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2252/SGDĐT-GDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống
dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho
hoạt động dạy học trong tình hình mới

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDTX tỉnh; Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;
- Các đơn vị có hệ GDTX cấp THPT.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày
20/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; Văn bản
số 3139/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 hướng dẫn liên ngành của Sở
GDĐT và Sở Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong trường học từ năm học 2021-2022; Văn bản số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT
ngày 11/9/2021 về Kế hoạch liên ngành của Sở GD&ĐT và Sở Y tế về tổ chức dạy
học trong tình hình mới (đối với GDPT và GDTX); Văn bản số 1879/KHLNSGDĐT-SYT ngày 24/9/2021 về Kế hoạch liên ngành của Sở GDĐT và Sở Y tế
về việc tổ chức dạy học cấp mầm non trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; Văn bản số 1696/SGDĐT-CTTT ngày 06/9/2021 của Sở GDĐT về
việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng dịch tại cơ quan, đơn vị; Văn bản
số 2102/SGDĐT-GDPT ngày 22/10/2021 của Sở GDĐT về việc tăng cường đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động dạy học trong tình
hình mới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương.
2. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, các cơ sở giáo dục
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ:
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên,
nhân viên, phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch; hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học.
- Căn cứ vào thực tiễn của địa phương, các đơn vị thực hiện việc kiện toàn
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị do thủ trưởng làm trưởng
ban; Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và có phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các bộ phận.
- Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa
phương ưu tiên tiêm đủ liều vắc-xin cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và
triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn
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của ngành y tế.
- Chủ động phối hợp với cơ sở y tế địa phương để lên các phương án phòng
dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời và hiệu quả (Lập phương
án xử lý cụ thể của đơn vị khi có trường hợp F0, F1,..); thực hiện nghiêm túc việc
phân luồng khi học sinh đến trường và ra về; quản lí học sinh chặt chẽ trong từng
lớp học; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện
hành, tuân thủ thực hiện 5K trong phòng chống dịch,… để khi tình huống nếu có
học sinh F0, F1 theo xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng của cơ quan y tế và cơ
quan chức năng ở lớp nào thì chỉ liên quan đến lớp đó, còn các lớp khác, trường
khác trên địa bàn vẫn tổ chức hoạt động dạy học trong tình hình mới, theo phương
châm “chỉ cách li ca nhiễm, không đóng cửa trường học”.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh ký cam
kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đưa nội dung tuân
thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành tiêu chí thi đua để
có cơ sở đánh giá tập thể, cá nhân trong năm học.
- Phối hợp với các lực lượng liên quan trong việc điều tra, truy vết các đối
tượng liên quan, tổ chức cách ly các trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục khi được ban
chỉ đạo địa phương yêu cầu.
3. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh; thị xã Kỳ Anh;
huyện Kỳ Anh
Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Thông báo Kết luận số 212/TB-BCĐ, ngày
05/11/2021 của Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng
ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc
họp với UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 05/11/2021; Thông báo Kết luận số
213/TB-BCĐ, ngày 08/11/2021 của Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.
4. Tổ chức bán trú, nội trú
Việc tổ chức bán trú, nội trú ở các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo
dục ngoài công lập phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong
trường học và trong ký túc xá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Y tế, UBND tỉnh
và các văn bản: Kế hoạch Liên ngành số 1879/KHLN-SGDĐT-SYT về việc dạy
học cấp mầm non trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19; Văn bản số
2102/SGDĐT-GDPT ngày 22/10/2021 của Sở GDĐT về việc tăng cường đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động dạy học trong tình hình
mới.
Các cơ sở giáo dục công lập còn lại tạm thời chưa tổ chức bán trú cho đến khi
có hướng dẫn mới.
5. Thực hiện chương trình, kế hoạch và hình thức dạy học
Căn cứ cấp độ dịch bệnh trên địa bàn, các cơ sở giáo dục chủ động tham mưu
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và cấp có thẩm quyền
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quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp.
Có các giải pháp để vừa hoàn thành chương trình, nội dung giáo dục, dạy học
theo kế hoạch, vừa kiên trì giữ vững mục tiêu, đảm bảo chất lượng giáo dục.
Để tổ chức dạy học trực tuyến có hiệu quả, các cơ sở giáo dục quan tâm đến
hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy học; xây
dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với nội dung, chương trình, đối tượng
học sinh; quan tâm xây dựng nội dung dạy học trực tuyến phục vụ bổ trợ cho kiến
thức cốt lõi, trọng tâm.
Khi các cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức dạy học trực tiếp trở lại, các cơ
sở giáo dục cần phân loại học sinh và dành thời gian ôn tập, bổ trợ kiến thức cho
các em trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá.
6. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch
bệnh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện chế độ báo cáo cập
nhật tình hình về Sở qua trang tính ONLINE theo quy định trước 9 giờ 00 hàng
ngày.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề
nghị các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng Chính trị tư tưởng) để kịp thời
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- BCĐ PC COVID-19 tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Y tế, Sở LĐTB&XH (để p/h chỉ đạo);
- UBND các huyện, TX, TP (để p/h chỉ đạo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Đặng Thị Quỳnh Diệp

