UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 251/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 28 tháng 01 năm 2022

V/v triển khai tổ chức dạy học
trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
sau kỳ Nghỉ Tết Nguyên đán

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Công văn số 293/VP-KGVX ngày 26/01/2022 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai một số biện pháp đảm
bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh trên địa bàn tỉnh
đi học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán;
Căn cứ Công văn số 258/CV-BTTr-BCĐ ngày 20/01/2022 của Ban
Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn tạm
thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học;
Căn cứ Công văn số 335/SYT-NVY ngày 27/01/2022 của Sở Y tế về việc
nội dung góp ý hướng dẫn triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo
dục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
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 các đơn vị) triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương (tính đến địa bàn
cấp xã/phường) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở giáo dục (CSGD) chủ
động xây dựng kế hoạch để tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học
sinh, học viên, sinh viên (gọi chung là HSSV), cụ thể:
a) Đối với cấp học THCS, THPT
- Ở các địa phương có cấp độ dịch là cấp 1: Tổ chức hoạt động dạy và
học trực tiếp kể từ ngày 07/02/2022.
- Ở các địa phương có cấp độ dịch là cấp 2, cấp 3: Tổ chức hoạt động
dạy và học trực tiếp có kết nối để học trực tuyến kể từ ngày 07/02/2022, cụ
thể:
+ Đối với những HSSV phải đảm bảo tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng
COVID-19 theo quy định (nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên) hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính: Học trực tiếp.
+ Đối với những HSSV chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng
COVID-19 : Học trực tuyến.
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- Ở các địa phương có cấp độ dịch là cấp 4: Tổ chức hoạt động dạy và
học trực tuyến kể từ ngày 07/02/2022.
Trường hợp giáo viên chưa thể đến trường thì thủ trưởng CSGD bố trí giáo
viên thực hiện nhiệm vụ phù hợp.
Đối với Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, Trường PTDT nội trú tỉnh và
các trường có tổ chức mô hình nội trú/bán trú thì thủ trưởng CSGD xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong
thời gian HSSV sinh hoạt nội trú/bán trú tại trường.
b) Đối với cấp học mầm non và tiểu học
Giao Trưởng phòng GDĐT tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định tổ chức thí điểm tại một số cấp học và một số địa phương trong
tuần đầu tiên (từ ngày 07/02/2022).
c) Đánh giá, rà soát tình hình học tập và diễn biến dịch bệnh để cho toàn bộ
học sinh trên địa bàn tỉnh đi học tập trung bắt đầu từ ngày 14/02/2022.
2. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng và hành động mạnh mẽ, kiên quyết và
nhanh chóng đưa người học trở lại trường học kể cả trẻ Mầm non và học sinh
Tiểu học, đối với học sinh Trung học phổ thông là yêu cầu cấp thiết; tạo sự đồng
thuận của các cấp, các ngành, sự hợp tác của cha mẹ học sinh; tránh cực đoan,
chần chừ thái quá và tránh chủ quan, giao khoán, phó mặc cho nhà trường, giáo
viên; tuyệt đối tránh hiện tượng nảy sinh tâm lý do dạy và học trực tuyến kéo dài
nên giáo viên ngại đi dạy trực tiếp, học sinh ngại đi học trực tiếp và phải tạo thói
quen, hứng thú khi học sinh đi học trực tiếp.
3. Căn cứ hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19
trong trường học tại Công văn số 258/CV-BTTr-BCĐ: Các CSGD chủ động xây
dựng phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình
tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập
cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm
non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.
4. Các CSGD: Xây dựng phương án phân luồng, kiểm soát chặt chẽ lộ
trình, phạm vi giao tiếp của HSSV ngay từ ngày đầu tiên đến trường; thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ; tuân thủ nghiêm quy tắc
5K; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường;
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 61/SGDĐT-GDMNTH ngày
11/01/2022 của Sở GDĐT về việc đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại CSGD mầm non.
5. Phối hợp với các địa phương (cấp huyện, cấp xã) hỗ trợ nhà trường,
gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp đối với từng địa bàn,
từng đối tượng cụ thể (học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha
mẹ,...).
6. Các CSGD tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động
thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức
mới, đặc biệt là phát triển trẻ mẫu giáo 5 tuổi và Tiếng Việt lớp 1, lớp 2 cho học
sinh dân tộc thiểu số; khảo sát, phân nhóm đối với những học sinh chưa đạt
chuẩn kiến thức, kỹ năng trong thời gian qua để củng cố bù đắp kiến thức cho
các em, cần cân nhắc mức độ, yêu cầu đánh giá cho phù hợp và hỗ trợ hiệu quả
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trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Tiếp tục tăng cường những
yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển
khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Sở GDĐT
tại các Công văn số 2056/SGDĐT-GDMNTH ngày 14/9/2021 về việc hướng
dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022
ứng phó với dịch COVID-19, Công văn số 3044/SGDĐT-GDMNTH ngày
17/12/2021 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch COVID-19 , Công văn
số 2138/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 20/9/2021 về việc triển khai thực hiện
Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học
2021-2022, Công văn số 2181/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 23/9/2021 về việc
triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp
THCS và THPT năm 2021-2022.
7. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng
trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán.
8. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch tại các CSGD theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ
GDĐT.
9. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát việc
tiêm vắc xin cho học sinh, sinh viên tại địa phương trước khi các em tập trung
trở lại trường học sau Tết Nguyên đán.
10. Chế độ báo cáo
a) Thủ trưởng các CSGD 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 của tuần học đầu tiên (từ ngày 07/02/2022 đến 11/02/2022) về Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp trước 08h00 ngày 11/02/2022.
b) Báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở
GDĐT trước 10h00 ngày 11/02/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng
thời gửi file mềm báo cáo về địa chỉ: vanphong.sogialai@moet.edu.vn.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời.
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 cấp học của Sở GDĐT để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo)
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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