
             

Kính gửi:  

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các   

    huyện, thị xã, thành phố; 

 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 8802/UBND-KGVX ngày 

14/9/2021 về việc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc tổ chức 

dạy học kể từ ngày 15/9/2021, cụ thể như sau: 

 1. Đối với các địa phương được xác định vùng xanh 

 - Cấp THCS, THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức và giảng dạy 

trực tiếp với điều kiện giáo viên và học sinh phải thuộc vùng xanh. 

 - Cấp Tiểu học: Giảng dạy và học tập bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, 

truyền hình và giao bài). Riêng đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì ưu tiên tổ chức, dạy  

trên truyền hình có hướng dẫn và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong 

khoảng thời gian này. Khuyến khích hình thức giao bài ở những nơi điều kiện học trực 

tuyến, học trên truyền hình gặp khó khăn. Khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn 

tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.  

- Cấp mầm non: Nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục 

mầm non chỉ đạo giáo viên phối hợp với gia đình để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cha mẹ 

trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.  

2. Đối với các địa phương thuộc vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ: Giảng dạy và 

học tập bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, truyền hình và giao bài). Khuyến khích 

hình thức giao bài ở những nơi điều kiện học trực tuyến, học trên truyền hình gặp khó 

khăn.  

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các cơ sở giáo dục khi tổ chức 

dạy học trực tiếp 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành 

Giáo dục và ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 (tính theo địa bàn xã, phường, thị trấn và được cập nhật trên trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ http://yte.daklak.gov.vn Fanpage của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh) để hướng dẫn các hình thức dạy và học phù hợp với diễn biến 

tình hình dịch COVID-19. 

           UBND TỈNH ĐẮK LẮK 
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- Thường xuyên khử khuẩn trường, lớp học; bố trí dung dịch sát khuẩn trước 

cổng trường, phòng học; tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường học; 

giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc; không tập trung đông người ngoài lớp học, sân 

trường... 

- Chủ động, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế của địa phương để xây 

dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống 

có thể xảy ra khi tổ chức dạy học trực tiếp. Trong đó, lưu ý tình huống và cách xử lý 

khi có thông tin học sinh, giáo viên có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh 

COVID-19. 

- Các trường nội trú, bán trú: phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức test 

nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS- CoV-2 cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo 

viên và nhân viên trước khi vào nhập học. 

- Hàng tuần thực hiện đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 

trong trường học theo Bộ Tiêu chí của Bộ GDĐT ban hành tại Công văn số 

1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố để 

tổng hợp và theo dõi. 

- Xây dựng kế hoạch để sẵn sàng, linh hoạt trong việc chuyển trạng thái dạy học 

(từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại). 

- Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương và các giải pháp tổ chức dạy 

học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để được sự hỗ trợ, đồng 

thuận của cha, mẹ học sinh và chính quyền các cấp. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương và thông báo mức độ nguy 

cơ dịch COVID-19 của ngành Y tế, tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quyết định, cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện việc tổ chức dạy học 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GDĐT.  

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố để có giải pháp hỗ trợ học 

sinh, giáo viên ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận 

với hình thức học trực tuyến, truyền hình. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học. Đồng thời 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các hình thức tổ chức dạy học 

tương ứng với nội dung nêu trên; huy động giáo viên ở vùng xanh tham gia dạy học 

để tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó 

với các tình huống phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra tại đơn vị. 

4.2. Đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, TT GDTX 

tỉnh, TT GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc khác: 

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

tại đơn vị. 
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Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng 

GDMN-GDTH và phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT để được hướng dẫn./. 

 

       Nơi nhận: 
      - Như Kính gửi; 

      - UBND tỉnh (b/c); 

      - Sở Y tế (để p/h); 

      - UBND các huyện, thị xã, tp (để p/h); 

     - Lãnh đạo Sở GDĐT; 

      - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

      - Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                      Phạm Đăng Khoa 
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