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           Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 04/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo 

chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; 

Công văn số 8802/UBND-KGVX, ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc giảng dạy 

và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và căn cứ hướng dẫn của các các cấp, 

các ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Trên cơ sở đề xuất của Ngành Y tế huyện và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, 

các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các xã, thị trấn và căn cứ tình thực tiễn của địa 

phương về diễn biến và nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn huyện (hiện là địa phương 

thuộc vùng xanh), UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1/ Thống nhất hình thức tổ chức học tập đối với các cấp học trên địa bàn huyện 

cụ thể như sau: 

- Cấp THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thƣờng xuyên huyện: Thống nhất tổ chức các hoạt động dạy học kể từ ngày 

15/9/2021 theo hình thức học trực tuyến trong 3 ngày đầu (từ ngày 15/9/2021 đến 

17/9/2021). Trong thời gian này các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

hoạt động tổ chức dạy và học trực tiếp an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Kể từ ngày 20/9/2021 tổ chức giảng dạy trực tiếp tại nhà trường với điều kiện giáo 

viên, học sinh phải thuộc vùng xanh (tổ chức rà soát đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh để bố trí hình thức học phù hợp đối với những trường 

hợp ở vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ). Trong tuần học trực tiếp đầu tiên tất cả các nhà 

trường sẽ áp dụng chia làm 02 ca (sáng, chiều) đối với các khối lớp và bố trí lệch giờ 

vào học, tan trường (sáng từ 7h00 và 7h30’; chiều từ 13h00’ và 13h30’).  

- 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 học 

trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian 

này, 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 trường học xây dựng phương án tổ chức dạy học an toàn ( theo gợi ý tại 

phụ lục kèm theo công văn này ) để chủ động trong công tác phòng chống dịch khi học 

sinh được đi học trực tiếp trở lại. 

- Trong thời gian từ ngày 15/9/2021 đến ngày 17/9/2021, UBND huyện sẽ chỉ 

đạo tổ chức Test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

các trường học trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 145/KH-UBND, ngày 14/9/2021 

của UBND huyện nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phát hiện 

sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để có hướng xử lý kịp thời.  

2/ Giao Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ 

chức kiểm tra, giám sát các trường học tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình 

và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo dõi và 

tổng hợp các thông tin, số liệu về công tác dạy học, công tác phòng chống dịch tại các 

nhà trường. Kịp thời phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tham mưu 

UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến 

công tác phòng chống dịch trong các nhà trường; chủ động đề xuất hình thức dạy học 

phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương. 

3/ Giao Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện hướng dẫn công tác y tế 

trường học; chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với các trường học để triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch như: sử dụng khẩu trang, khử khuẩn, khoảng 

cách, xử lý các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch... Đồng thời, tổ chức test nhanh kháng 

nguyên trước ngày 20/9/2021 và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên các trường học theo chỉ đạo của UBND huyện; cung cấp thông 

tin và cảnh báo về tình hình diễn biến dịch, nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn huyện. 

4/ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; Trung tâm Truyền thông – VHTT huyện: 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh và các biện 

pháp phòng chống dịch trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, các 

nghành và địa phương để cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân nâng cao nhận thức, 

chung tay phòng, chống dịch. Tập trung truyền thông về các biện pháp phòng, chống 

dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học; tuyên truyền 

thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-

19; sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học và thông 

điệp “5K”; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; đảm bảo cơ sở vật 

chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học và  phản biện các thông tin 

không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận... 

5/ Giao UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn tuyên 

truyền đến toàn thể nhân dân và phụ huynh học sinh về kế hoạch tổ chức dạy học an 

toàn ứng phó với đại dịch Covid-19 để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong nhà 

trường, đặc biệt là các quán ăn tập trung đông người xung quanh khu vực trường học 

vi phạm các quy định về phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trường học chấp hành nghiêm túc các quy định 

về công tác phòng chống dịch. Kiến nghị, đề xuất UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện 



(thông qua Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện) xem xét thay đổi, điều chỉnh phương án 

tổ chức dạy học tại địa phương cho phù hợp nếu thấy có nguy cơ không an toàn về 

dịch bệnh. Chỉ đạo lực lượng phòng chống dịch của địa phương hỗ trợ các nhà trường 

về công tác phòng chống dịch. 

6/ Giao Ban giám hiệu các trường học chủ động xây dựng các phương án dạy 

học đảm bảo nội dung chương trình và khung thời gian năm học; đồng thời thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về công tác phòng 

chống dịch. Thành lập Tổ phòng chống dịch của nhà trường (thay cho hình thức Ban 

chỉ đạo) do Hiệu trưởng làm Tổ trưởng và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị. Báo cáo về công tác dạy học, 

công tác phòng chống dịch gửi về UBND xã, thị trấn và Phòng Giáo dục – Đào tạo 

huyện trƣớc 15h30’ hàng ngày. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên 

truyền và tổ chức ký cam kết với toàn thể phụ huynh về việc nghiêm chỉnh chấp hành 

thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch của nhà trường và địa phương.  

7/ Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể tích cực cùng các 

cấp, các ngành vận động toàn dân và các trường học thực hiện đồng bộ các giải pháp 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động vận động kêu gọi sự 

ủng hộ của các tổ chức, cá nhân (bằng tiền mặt và hiện vật) đối với công tác phòng, 

chống dịch của địa phương và các nhà trường. 

              Để đảm bảo xây dựng trường học an toàn trong điều kiện diễn biến dịch bệnh 

hiện nay của địa phương, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh (B/c);               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở GD-ĐT (B/c); 

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch huyện; 

- UBMTTQ huyện và các đoàn thể; 

- Như trên (thực hiện);              Trần Đức Lƣơng 
- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: 

HƢỚNG DẪN PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN  

ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG HỌC 
(Ban hành kèm theo Công văn số …../UBND-VP, ngày …/9/2021 của UBND huyện) 

 
       

     Các trường học nghiên cứu để thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của các cấp 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và xây dựng phương án tổ chức dạy 

học an toàn như Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 04/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo 

chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; 

Công văn 6666/ BYT – MT, ngày 16/8/2021 của Bộ y tế hướng dẫn công tác phòng 

dịch tại các cơ quan, đơn vị; HD 1244/BYT-MT, ngày  13/3/2020 của Bộ y tế V/v 

hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học; Công điện 905/CĐ 

– BGDĐT, ngày 10/9/2021 của Bộ GD; Công văn 1467/ BGDĐT – GDTC, ngày 

28/4/2020 của Bộ GD & ĐT V/v ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học; Công văn 1398/BGDĐT – GDTC, ngày 

23/4/2020 của Bộ GD & ĐT, về việc Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho 

học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc CoVid – 19 trong trường học; 

Quyết định 2566/ QĐ – BGDĐT, ngày 9/9 2020 của Bộ GD & ĐT về việc phê duyệt 

sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, sở GD & ĐT, Sở y tế, huyện, Phòng GD & ĐT… 

    Nội dung phương án cần bám sát các yêu cầu như các văn bản nêu trên đồng thời 

lưu ý một số nội dung theo gợi ý sau đây: 

1. Về đặc điểm tình hình của nhà trƣờng: 

- Số lớp; số học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (thông tin về địa chỉ cư 

trú;...);  

- Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; 

2. Xác định các yếu tố nguy cơ: 

- Các yếu tố dịch tễ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Các yếu tố dịch tễ của học sinh. 

- Các nguy cơ dịch bệnh ngoài trường học (cổng trường, xung quanh trường học). 

- Các yếu tố dịch tễ của phụ huynh học sinh. 

- Các hoạt động tập thể trong và ngoài nhà trường. 

- Các yếu tố khác... (nếu có). 

3. Hoạt động phòng chống dịch của nhà trƣờng: 

- Tổ chức bộ máy chống dịch tại nhà trường: Thành lập Tổ phòng chống dịch của 

nhà trường (tối đa 10 người, 01 tổ trưởng, 2-3 tổ phó và các thành viên) được phân làm 

các nhóm thực hiện các nhiệm vụ: Nhóm tổng hợp thông tin báo cáo hàng ngày; Nhóm 

xử lý các tình huống khẩn cấp; Nhóm thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, phân 



luồng học sinh đến và về đồng thời kiểm tra việc chấp hành của giáo viên và học sinh 

về các quy định phòng chống dịch...;  

- Thực hiện các bước phòng chống dịch trong nhà trường, cụ thể: 

+ Bƣớc 1: Từ nhà đến trường và ngược lại (các nội dung cần thực hiện của học sinh 

và giáo viên; hoạt động giám sát của phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhà trường....) 

+ Bƣớc 2: Tại khu vực cổng trường (thực hiện các biện pháp phòng dịch: đo thân 

nhiệt, rửa tay, dãn cách theo các khung, múi giờ...);  

+ Bƣớc 3: Trong khuôn viên nhà trường:  

(Không tổ chức các hoạt động tập thể, tụ tập đông người; chỉ tổ chức các hoạt động 

vệ sinh theo nhóm nhỏ; đảm bảo giãn cách...) 

+ Bƣớc 4: Hoạt động trong lớp học (Hạn chế tiếp xúc gần; trao đổi tập thể, nhóm... 

+ Bƣớc 5: Thời gian nghỉ giữa các tiết học: Chia các khu vực theo lớp học đảm bảo 

giãn cách;  

+ Bƣớc 6: Tại khu vực nhà vệ sinh: (Bố trí lệch giờ, quy định số lượng người, bố trí 

người kiểm soát, sử dụng dung dịch khử khuẩn, rửa tay....) 

+ Bƣớc 7: Kết thúc buổi học (Bố trí lệch giờ, mở thêm các cổng phụ để phân luồng 

học sinh, bố trí người kiểm soát....). 

+…. 

Xử lý một số tình huống phát sinh: 

  - Khi phát hiện học sinh, CB, GV, NV có triệu chứng Sốt, Ho, Khó thở: ( làm 

gì….) 

  - Khi phát hiện học sinh có yếu tố dịch tễ đến trường ( như tiếp xúc với người từ 

vùng dịch về; bản thân các em đi về từ vùng dịch…) 

  - Khi phát hiện HS, CB, GV, NV của trường là F0, F1,F2: ( làm gì… ) 

  - …  

4. Hoạt động dạy và học của nhà trƣờng:  

     Tùy vào đặc điểm hoạt động dạy học của từng cấp học để xây dựng các phương án 

tổ chức dạy học an toàn trong nhà trường với một số lưu ý sau: 

      Khi cấp trên quy định thực hiện giãn cách, không tổ chức dạy học trực tiếp tại nhà 

trường, triển khai dạy học trực tuyến kết hợp với việc tham gia học tập trên truyền hình 

và các hình thức phù hợp khác các nội dung lý thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác 

hiệu quả sách giáo khoa để học tập; Đối với giáo dục mầm non không tổ chức dạy học 

trực tuyến mà chỉ đạo giáo viên xây dựng video hướng dẫn cha mẹ trẻ về công tác 

chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành gửi  cho cha mẹ 

học sinh hướng dẫn các em thực hiện; đối với học sinh lớp 1, lớp 2 ưu tiên hướng dẫn 

các em cùng gia đình tham gia học tập trên truyền hình; không thực hiện kiểm tra, 

đánh giá định kỳ trong thời gian này; khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập 

trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ; đối với học sinh lớp 3 đến lớp 12 tổ chức dạy học 



trực tuyến là chủ đạo phối hợp với các hình thức dạy học khác, ưu tiên các khối lớp 

cuối cấp; Hướng dẫn tổ chức các tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài để đảm bảo 

sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại, 

tivi. 

     Khi cấp trên cho phép cho học sinh đến trường thì tận dụng tối đa khoảng thời gian 

học sinh có thể đến trường để tổ chức dạy học trực tiếp nhất là các nội dung rèn luyện 

kỹ năng, thực hành, thí nghiệm, kết hợp ôn tập, củng cố nội dung lý thuyết đã học trực 

tuyến nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định, nếu không an toàn 

thì không cho học sinh đi học. Tùy vào tình hình thực tiễn của các nhà trường có thể tổ 

chức dạy học nhiều hơn 6 buổi/ tuần. Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều 

kiện CSVC, trang thiết bị, hạ tầng viễn thông để dạy học trực tuyến khi cần thiết.  

5. Công tác thông tin, báo cáo: 

      Thông tin công khai, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh, và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan về tình hình nhà trường, Kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt 

động giáo dục của nhà trường và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để phối hợp 

thực hiện hiệu quả, an toàn. 

     Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp 

trên một cách kịp thời./. 
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