UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2041/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 11 tháng 9 năm 2021

V/v thời gian đi học của học sinh cấp
học Tiểu học, THCS, THPT

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
1297/UBND-KGVX ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc thời gian đi học của học
sinh cấp học Tiểu học, THCS, THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng
giáo dục và đào tạo, trường phổ thông trực thuộc Sở, trung tâm Giáo dục thường
xuyên tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh, cơ sở
giáo dục ngoài công lập (sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn trương triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh các cấp học Tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh
đi học tập trung từ ngày 13/9/2021 (trừ những học sinh đang thực hiện cách ly y
tế, khu phong tỏa và những địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng,
chống dịch cho đến khi có thông báo mới).
2. Yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục:
- Rút gọn nội dung, chương trình học cơ bản và trọng tâm nhất;
- Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh;
- Thực hiện các hoạt động tại lớp;
- Triển khai áp dụng triệt để Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn
bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá
mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Bố trí phòng dự
phòng để tạm thời bố trí những học sinh có thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi
ngờ,… đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để được hướng dẫn thực hiện công
tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch đối với giáo viên và học sinh,
đảm bảo thực hiện 5K, đánh giá lại khu vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường;
hướng dẫn học sinh không dùng chung nước uống để hạn chế thấp nhất nguy cơ
lây nhiễm dịch Covid trong phạm vi trường, lớp học;
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải nắm bắt thông tin dịch
tễ hàng ngày tại trường, lớp mình đảm nhiệm giảng dạy;
- Định hướng tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho học sinh và trong
nhà trường;
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- Kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong nhà trường đảm bảo theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia vào Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã;
- Đánh giá tình hình dịch hàng ngày báo cáo về cho Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch cùng cấp để báo cáo lên cấp trên theo quy định;
- Phối hợp với ngành Y tế tầm soát lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu
nhiên tại các trường học; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 100% đối với học sinh
có biểu hiện sốt, ho, khó thở;
- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở
con em chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; sử dụng bình nước
riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; không đưa con đến trường
nếu con bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà.
3. Chế độ báo cáo
- Thủ trưởng các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố báo
cáo tình hình dạy học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hàng tuần trước 08h00
ngày thứ Sáu hàng tuần.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Giáo
dục và Đào tạo trước 10h00 ngày thứ Sáu hàng tuần để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh; đồng thời gửi file mềm báo cáo về địa chỉ: vanphong.sogialai@moet.edu.vn .
Trong quá trình triển khai dạy học, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị
trao đổi với các phòng chuyên môn quản lý các bậc học của Sở Giáo dục và Đào
tạo để được hướng dẫn.
Nhận được văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tin
̉ h (báo cáo);
- Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH Gia Lai;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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