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V/v tăng cường vai trò, trách nhiệm 

thực hiện công tác phòng, chống  

 dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở 

giáo dục và giáo viên, học sinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hưng Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 949/UBND-KGVX ngày 13/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác phòng, 

chống dịch trong cơ sở giáo dục và giáo viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh 

tuân thủ nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện “yêu 

cầu 5K”, đeo khẩu trang thường xuyên, không tập trung đông người. Yêu cầu học 

sinh không tham gia các hoạt động công cộng, hạn chế tiếp xúc, không ra khỏi 

nhà nếu như không có việc thực sự cần thiết; có biện pháp phối hợp với phụ 

huynh học sinh trong việc quản lý, giám sát, chăm sóc học sinh trong thời gian 

tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh. 

Phát huy vai trò tự quản của học sinh; tăng cường trách nhiệm của tổ chức 

Đoàn, Đội và các thành viên ban cán sự lớp học trong việc giám sát, đôn đốc, nhắc 

nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bằng những hình 

thức phù hợp.  

2. Thủ trưởng các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

khẩn trương rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh công tác tổ chức dạy học, yêu cầu 

100% giáo viên thực hiện dạy học, giao nhiệm vụ học tập bằng hình thức trực 

tuyến theo các văn bản đã hướng dẫn của Sở GDĐT, tuyệt đối không để xảy ra 

tình trạng học nhóm tập trung gây mất an toàn phòng, chống dịch bệnh.  

Thủ trưởng các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm và 

kiểm điểm nghiêm khắc trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra tình trạng 

học nhóm tập trung; tăng cường kiểm tra, thanh tra và có hình thức xử lý (hoặc 

kiến nghị xử lý theo thẩm quyền) nghiêm khắc ở mức cao nhất đối với giáo viên 

(kể cả liên đới với cán bộ quản lý) tổ chức học nhóm tập trung cho học sinh, tiềm 

ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh. 

Việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch là tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học đối với cán bộ quản lý giáo dục và 

giáo viên, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh. 



3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương; Đẩy 

mạnh khai báo Y tế, cài đặt và sử dụng bộ giải pháp công nghệ phòng chống và 

truy vết Covid - 19 bằng mã quét QR (QR Code) theo hướng dẫn của Công văn số 

781/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:                                                                                                         
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Sở; 

- UBND các huyện,  

thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Phòng CTTT-GDCN.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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