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Kính gửi:  

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

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

- Các trung tâm GDNN- GDTX;  

- Các trung tâm giáo dục ngoài trường học trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức hiệu quả các hoạt động kinh tế xã hội trong tình hình mới; 

nhằm tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức hiệu 

quả hoạt động giáo dục trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau: 

- Căn cứ tình hình dịch và kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại địa 

phương (tính từ cấp xã) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

tham mưu UBND cấp huyện phương án tổ chức cho trẻ em mầm non, học sinh 

tiểu học và học sinh lớp 6 đến trường học tập trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổ 

chức dạy học tại Công văn số 252/UBND-KGVX ngày 28/01/2022 về việc tổ 

chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục; thực hiện công tác phòng chống dịch và 

tổ chức dạy học (phương án, nội dung dạy học) theo Kế hoạch số 182/KH-

SGDĐT ngày 28/01/2022 về tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng 

đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, “Sổ tay đảm bảo an toàn, phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2) theo Quyết định 

số 543/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sẵn sàng các 

phương án tổ chức dạy học để đảm bảo linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học, 

kịp thời ứng phó với tình huống dịch xảy ra tại trường học, địa phương. 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo 

của trung ương, tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan y tế và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện có 

hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trường học, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống dịch phát sinh, chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh Covid-

19 lây lan, bùng phát trong cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

học, THCS làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, các phương án 

tổ chức cho học sinh đến trường học tập đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tô chức đoàn thể 

làm tốt công tác truyền thông đến đông đảo tầng lớp nhân dân, cha mẹ học sinh 

để tạo sự đồng thuận đối với việc tổ chức cho trẻ em, học sinh tới trường học tập 

và tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho học sinh từ 5-11 tuổi. Tích cực tuyên 



truyền, phố biến và nhắc phụ huynh thực hiện các yêu cầu về quản lý, theo dõi, 

chăm sóc sức khỏe cho học sinh; thực hiện các yêu cầu về chuẩn bị vật tư (khẩu 

trang, nước uống) cho trẻ em, học sinh trước khi tới trường. 

Yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề 

nghị liên hệ Phòng CTTT-GDCN để được hỗ trợ, giải quyết./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- UBND các huyện, TX, TP (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VP, CTTT-GDCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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