UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

2468 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 23 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp,
thực hiện các biện pháp củng cố, tăng
cường chất lượng dạy và học tại các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy
định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” (gọi tắt là Nghị quyết số 128/NQ-CP); 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 (gọi tắt là Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC);
Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học
khi học sinh trở lại trường học tập;
Căn cứ Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai.
Nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại
các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện các
biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường
học tập, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm
GDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục ngoài công lập (gọi chung là đơn vị) triển
khai thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm
bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên của
các trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh; bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an
toàn trường học trong tình hình mới; ưu tiên tiêm đủ liều vắc-xin cho cán bộ
quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ. Đối với các trường học đang được trưng
dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch,… sau khi
hoàn thành việc trưng dụng làm nơi cách ly tập trung nhanh chóng sửa chữa,
hoàn thiện, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại.
2. Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết số
128/NQ-CP của từng địa bàn cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh để làm cơ sở triển
khai tổ chức hoạt động dạy học đối với các cơ sở giáo dục cho phù hợp với
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tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào
kiểm soát đƣợc dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trƣờng học tập; thực
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo
quy định tại Phụ lục 1 Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC, trong đó:
a) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ
thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng
công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các
hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
b) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): tổ
chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, học trên truyền hình, giao
bài tự học... Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị ưu tiên thực hiện kế hoạch dạy
trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với
điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống
dịch.
c) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): căn
cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học để tổ chức hình
thức dạy học trực tuyến, học trên truyền hình, giao bài tự học...; với cấp học
mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em,
học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; phối hợp với phụ
huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học
tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyến tài liệu học tập đến
những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.
3. Chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến của các
nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, kịch
bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phù hợp điều kiện
thực tế và tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. Khi học sinh mới
trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, hướng dẫn thực hiện
các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến,
học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường. Tổ chức ôn tập, củng cố,
bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều
kiện học trực tuyến; dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp
với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh
không có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận
được học trực tuyến, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để
phòng, tránh dịch bệnh; sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để
tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản
hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện
của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.
Việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực
hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến
thức.
Riêng đối với giáo dục mầm non: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số
3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục mầm non.
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Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, chia sẻ khó khăn, hết
lòng vì học sinh, các thầy, cô giáo cần hướng dẫn tổ chức ôn tập, củng cố, bổ
sung nội dung kiến thức cho các đối tượng học sinh bảo đảm chất lượng; không
thu thêm kinh phí để tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các phương pháp dạy học tích cực
phù hợp với các nhóm đối tượng nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học
sinh, theo đó chú trọng vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học chủ
động, tích cực, tự lực của học sinh; học sinh là chủ thể hoạt động học tập theo
hướng dẫn của giáo viên để khám phá, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào
thực tiễn. Qua đó, trong mỗi bài học, giáo viên có điều kiện hỗ trợ, kiểm tra,
đánh giá quá trình và kết quả học tập phù hợp với các đối tượng học sinh trong
lớp học; bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bù đắp nội dung kiến thức còn thiếu
ngay trong từng bài học cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nhất là
những học sinh gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình
trong thời gian phải tạm dừng đến trường.
5. Tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ, đồng hành
cùng học sinh học tập trực tuyến, học tập qua truyền hình bảo đảm an toàn cho
học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) và an toàn thông
tin trên môi trường mạng; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tổ chức và
quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hằng ngày từ nhà
đến trường và từ trường về nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch COVID-19.
6. Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, nếu địa bàn được xác định
dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động đào tạo trực tiếp, bảo đảm các quy định
về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (theo Phụ lục 2 Công văn số
4726/BGDĐT-GDTC). Nếu địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4,
tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến
tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
7. Phối hợp với ngành Y tế của địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng
dịch cho người học theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn số 8688/BYT- DP
ngày 14/10/2021); triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe,
phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh; phối hợp
chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa,
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp
thời (theo hướng dẫn tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của
Bộ GDĐT và Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế); xây
dựng các phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp
thời và hiệu quả.
8. Triển khai áp dụng triệt để và phù hợp theo hướng dẫn tạm thời các biện
pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số
545/CV-BCĐ ngày 20/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID cấp
tỉnh).
Yêu cầu thủ trưởng các phòng GDĐT, các đơn vị triển khai thực hiện kịp
thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng
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GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên)
để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của
tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

ê Duy Định
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Phụ lục 1
QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI
CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN

(Kèm theo Công văn số 4726/BGDDT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ GDĐT)

TRƢỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG
Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình
1 huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch
bệnh tại địa phương.
Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y
2 tế tại trường học, chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,
công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhà
3 giáo, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống sổ tay phòng, chống
COVID-19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông
tin sẵn có của nhà trường.
Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức
4
khoẻ tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường.
Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa
5
đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.
Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách
6 ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư
vấn tâm lý học đường.
II KHI HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG
I

7
8
9

10

III
11
12

Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người dưa
học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).
Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học
sinh (nếu có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định, bố trí thùng rác có nắp đậy tại
vị trí phù hợp.
Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật
dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho
buổi học tiếp theo.
Nhà trường/Ban Chỉ đạo/các Tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán
bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại
Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 4800/QĐ-BYT
ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên
môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.
KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC
Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo
khẩu trang khi rời trường trở về nhà.
Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người
thân/người đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).
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Phụ lục 2
QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI
CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƢỜNG ĐẠI HỌC, TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM
VÀ KHU KÝ TÚC XÁ

(Kèm theo Công văn số 4726/BGDDT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ GDĐT)
A. ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VỆN, TRƢỜNG ĐẠI HỌC, TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ
PHẠM

Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống
1 dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa
phương.
2
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4

5

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học:
- Bố trí đủ nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch.
- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện.
- Có dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang
trên đường đến trường, trên đường về nhà, khi tiếp xúc với người có biểu hiện ốm đau,
sốt, ho, khó thở và khi có yêu cầu của cán bộ y tế.
Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón người học (nếu
có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định.
- Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học.
- Bố trí phòng/trạm y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định và có
phòng riêng để cách ly người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên có biểu
hiện ho, sốt, khó thở.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và
6 người học về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong
trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19.
Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên tự theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu
7 có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động nghỉ ở nhà. Tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y
tế đối với trường hợp biểu hiện ốm đau, sốt, ho, khó thở.
Nhà trường/Ban Chỉ đạo/các Tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán bộ, thực
hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số
8 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 của
Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết
số 128/NQ-CP của Chính phủ.
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B. ĐỐI VỚI KHU KÝ TÚC XÁ
Tổ chức tuyên truyền, hưóng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu ký túc xá
theo quy định.
Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại khu
ký túc xá.
Bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh, thùng đựng rác và
chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp.
Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và khách đến ký túc xá phải
khai báo y tế và đeo khẩu trang theo quy định.

