
 

UBND HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /GDĐT 
V/v tổ chức dạy học phù hợp với tình hình 

diễn biến dịch Covid-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lệ Thủy, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 357/SGDĐT-TrHTX ngày 07/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch 

Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một 

số nội dung cụ thể sau: 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, linh hoạt trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, chất lượng 

và đúng kế hoạch thời gian quy định tại Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 của UBND tỉnh. 

2. Căn cứ quyết định của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch trên địa 

bàn để triển khai thực hiện Công văn 3379/PA-SGDĐT ngày 22/10/2021 của Sở 

GD&ĐT về việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-

19; Công văn số 1087/GD&ĐT ngày 03/12/2021 của Phòng GD&ĐT về việc 

hướng dẫn dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19.  

Tiếp tục thực hiện giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của 

Bộ và Sở GD&ĐT; linh hoạt trong việc tổ chức dạy học; tranh thủ tối đa thời gian 

học trực tiếp để tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì theo kế hoạch giáo dục năm học. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp; hạn chế 

các cuộc họp, gặp mặt hoặc các hoạt động đông người không cần thiết; rà soát, bổ 

sung điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch; làm tốt công tác vệ 

sinh trường lớp. 

4. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống dịch, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến tình hình dịch bệnh, cập nhật kịp thời chỉ đạo của các cấp để chủ động xây 

dựng phương án, giải pháp phòng, chống Covid-19 phù hợp với thực tế của đơn vị. 

Hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tự theo dõi sức khoẻ và thực 

hiện nghiêm 5K. Những trường hợp nghi ngờ hoặc test nhanh dương tính phải kịp 

thời báo cáo cho cơ sở y tế để được khám, tư vấn và thực hiện nghiêm các biện 

pháp cách ly, điều trị theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Tăng cường phối hợp với gia đình trẻ em, học sinh để theo dõi thường 

xuyên về sức khoẻ; tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm 

sóc sức khoẻ, bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động thể lực giúp các em 

thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh. Quan tâm và 

có biện pháp hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với trẻ em, học sinh bị nhiễm Covid-

19, trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
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6. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó 

khăn để giúp giáo viên, học sinh tổ chức việc dạy và học thích ứng, linh hoạt trong 

điều kiện dịch Covid-19 còn kéo dài và diễn biến phức tạp. 

7. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế để 

tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, theo dõi và quản lý chặt 

chẽ sức khoẻ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên để phòng ngừa, phát hiện sớm 

các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để 

dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 543/QĐ-

BGDĐT ngày 23/02/2022 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid 19 trong trường học.  

8. Phối hợp với cơ sở y tế để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng Covid-19 đủ liều 

cơ bản cho các đối trượng học sinh từ 12-18 tuổi; làm tốt công tác truyền thông, tư 

vấn nhằm chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em và học 

sinh từ 5-11 tuổi khi có hướng dẫn của ngành Y tế. 

Nhận được Công văn này Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Vững 
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