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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-YT

V/v đảm bảo công tác phòng, chống
dịch COVID-19 khi tổ chức
dạy, học trực tiếp

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạch An, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Các trường: THPT Thạch An, THPT Canh Tân;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị và cơ sở giáo dục )
Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19”; hướng dẫn của Bộ Y tế
tại Công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 về việc bảo đảm công tác
phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.
Căn cứ Văn bản số 261/UBND-VX ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi
tổ chức dạy, học trực tiếp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến
chỉ đạo như sau:
1. Các đơn vị và cơ sở giáo dục
Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Phương án số
3359/PA-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về phòng chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; bảo
đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, xử lý các tình huống có thể xảy ra tại
các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp sau thời
gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
Tiếp tục hướng dẫn, yêu cầu các trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện
các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định về
“Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19” tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban
hành kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở
giáo dục (Có Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi kèm).
Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động tập huấn cho đội
ngũ nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng, giáo viên và người lao động về việc
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.
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Tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh
tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành
Giáo dục và ngành Y tế.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các tiêu chí bảo đảm
an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng
dẫn tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC và các văn bản khác có liên quan của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
Trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp thường xuyên cập nhật thông
tin về tình hình dịch bệnh, đồng thời căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ
dịch theo từng xóm, tổ dân phố và cấp xã, cấp huyện để tham mưu, đề xuất
phương án trình UBND huyện hoặc cấp có thẩm quyền quyết định hình thức tổ
chức hoạt động dạy học phù hợp với tình hình kiểm soát dịch tại từng địa bàn.
3. Trung tâm Y tế
Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục bố
trí và bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục đều có đầu mối cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.
Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế
trường học, hiệu trưởng, giáo viên và người lao động về việc triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học theo đề nghị của phòng
Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị và các cơ sở giáo dục trên địa bàn
huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện;
- TTCH phòng, chống dịch COVID-19 huyện;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Y tế;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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