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: 51/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2022

V/v tổ chức hoạt động dạy và học trực
tiếp từ ngày 10/01/2022

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.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến
tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an
ninh - quốc phòng, đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
ngày 07/01/2022; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2022 của Ủy ban
nhân dân về cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 05/11/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống
dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai;
Căn cứ Công văn số 2468/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 23/10/2021 và
Công văn số 2574/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 05/11/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về 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.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị
trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX, 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. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm, học thêm tập trung học sinh
trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp
2.1. Đối với các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn thành phố Pleiku
a) Các CSGD có cấp học Trung học phổ thông (THPT) thuộc thẩm quyền
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo:
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- Yêu cầu Thủ trưởng các CSGD tổ chức hoạt động dạy và học trực
tiếp, thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học từ
ngày 10/01/2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 2468/SGDĐT-GDTrHCTTX
ngày 23/10/2021, Công văn số 2574/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 05/11/2021 và
Công văn số 3013/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 15/12/2021.
Đối với trường hợp học sinh, giáo viên chưa thể đến lớp để tổ chức dạy
và học trực tiếp, Thủ trưởng các CSGD chủ động bố trí phương án dạy và học
kết hợp theo Thông báo số 2924/TB-SGDĐT ngày 08/12/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định tại Hội
nghị chuyên đề tổ chức dạy và học trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19 năm
học 2021-2022 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa bàn, xây dựng phương án xử lý công tác
an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi trong CSGD xuất hiện tình huống có
F0.
b) Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku xin ý
kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Pleiku
về tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp, thực hiện các biện pháp củng cố,
tăng cường chất lượng dạy và học từ ngày 10/01/2022 đối với các CSGD thuộc
thẩm quyền quản lý.
2.2. Đối với các CSGD trên địa bàn các huyện, thị xã
a) Đối với cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã xem xét quyết định.
b) Đối với cấp học THPT
Trên cơ sở các hướng dẫn tại Công văn số 2468/SGDĐT-GDTrHCTTX
ngày 23/10/2021, Công văn số 2574/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 05/11/2021,
Công văn số 3013/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 15/12/2021 và Thông báo số
2924/TB-SGDĐT ngày 08/12/2021 của Sở GDĐT, Thủ trưởng các CSGD xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:
- Các CSGD có cấp THPT đóng chân trên địa bàn huyện, thị xã xin ý kiến
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong CSGD theo các cấp độ dịch trên địa bàn.
- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa bàn, xây dựng phương án xử lý công tác
an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi trong CSGD xuất hiện tình huống có
F0.
3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSGD
Thực hiện theo Quyết định số 987/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2021 của Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn
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phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các
văn bản hướng dẫn hiện hành.
Trong quá trình triển khai dạy và 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.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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