UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2863 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số
168/KH-UBND ngày 25/9/2021 của
UBND thành phố Đà Nẵng

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND thành
phố về việc cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người
hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về thành phố Đà Nẵng (đợt
1), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện
những nội dung sau:
1. Thông báo, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) được trở về thành
phố Đà Nẵng đợt 1 (sau đây gọi tắt là công dân trở về thành phố)
a) Nắm rõ các điều kiện được trở về thành phố
* Công dân trở về thành phố phải đảm bảo các điều kiện sau
- Có tên trong danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp (đính kèm);
- Không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định
2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (gọi
chung là địa phương có dịch). Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An
Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang,
Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí
Minh, UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các
điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn;
- Đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa
phương và địa phương đó không có dịch (mẫu đơn đính kèm, có thể tải mẫu tại
bit.ly/maudonxacnhan).
* Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh
Quảng Nam nhưng đang dạy/học tại thành phố Đà Nẵng và có nhu cầu đi về
trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
b) Chuẩn bị giấy tờ để xuất trình khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19
Ngoài các giấy tờ tùy thân, công dân trở về thành phố phải đem theo Đơn
có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú (cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh, học viên nếu có người hỗ trợ (đi cùng) thì chỉ cần đơn có
xác nhận của 1 người).
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c) Nắm kĩ các thông tin cần thiết trước khi trở về
- Số thứ tự trong danh sách (kèm theo; nhà trường thông tin cụ thể đến
từng công dân trở về thành phố) để báo với người kiểm tra tại chốt kiểm soát,
thuận tiện cho việc tra cứu thông tin.
- Nơi cư trú tại thành phố Đà Nẵng khi trở về (xã/phường); thời gian trở
về; chốt kiểm soát được qua để trở về thành phố (quy định chi tiết tại phụ lục
của Kế hoạch số 168/KH-UBND kèm theo) để trở về đúng thời gian, qua đúng
chốt kiểm soát quy định.
d) Những việc phải làm khi di chuyển, làm thủ tục qua chốt
- Trong quá trình di chuyển: thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống
dịch COVID-19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế (luôn đeo khẩu
trang, không dừng, đỗ tại địa phương có dịch, thường xuyên sát khuẩn tay, hạn
chế tiếp xúc, nói chuyện, không tập trung quá 02 người, đảm bảo khoảng cách
khi tiếp xúc).
- Khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
(gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao
thông tại khu vực chốt kiểm soát.
đ) Những việc phải làm khi về đến nơi cư trú
- Thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được
quản lí, giám sát, theo dõi sức khỏe; thông báo ngay cho hiệu trưởng nhà trường
(đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên), cho giáo viên chủ nhiệm (đối với học sinh,
học viên và người hỗ trợ) để nắm tình hình, báo cáo các cấp theo quy định.
- Cách li tại nhà 14 ngày theo quyết định áp dụng biện pháp cách li tại nhà
do UBND xã, phường ban hành.
- Trong thời gian cách li tại nhà:
+ Không ra khỏi nhà, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với những người trong
gia đình, đeo khẩu trang (khuyến cáo mang thêm kính chắn giọt bắn) và giữ
khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc
dung dịch sát khuẩn khác;
+ Nên ở tại phòng riêng và hạn chế ra khỏi phòng riêng; thu gom khẩu
trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và
để gọn vào góc phòng của người được cách li;
+ Tự theo dõi sức khỏe 2 lần (sáng, chiều) hằng ngày;
+ Người sống cùng nhà với công dân trở về thành phố hạn chế ra khỏi nhà
và tiếp xúc với người xung quanh, ghi chép nhật kí tiếp xúc hằng ngày để truy
vết khi cần thiết;
+ Thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi có các dấu hiệu nghi ngờ
mắc bệnh (ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khướu giác, đau, rát họng…) để được
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tại nhà. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì
cách li toàn bộ người trong gia đình, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh các trường
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hợp còn lại trong gia đình. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu xét
nghiệm RT-PCR mẫu đơn toàn bộ người trong gia đình.
+ Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 14 kể
từ ngày về đến thành phố. Việc xét nghiệm được tiến hành lồng ghép với Kế
hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND thành phố về xét nghiệm
SARS-CoV-2 để giám sát, sàng lọc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
trong giai đoạn hiện nay.
2. Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo
a) Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc
thực hiện các nội dung sau:
- Hướng dẫn các thủ tục để công dân trở về thành phố biết, thực hiện.
- Theo dõi, nắm danh sách công dân trở về thành phố của đơn vị mình đã
trở về nơi cư trú; báo cáo kịp thời cho địa phương, các cấp quản lí để theo dõi,
giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ
đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 168/KH-UBND.
- Cập nhật, rà soát công dân trở về thành phố của đơn vị theo danh sách
đính kèm chưa trở về thành phố trong đợt 1, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo
trước 16h00 ngày 07/10/2021.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể công
tác theo dõi, phối hợp, báo cáo của các đơn vị, trường học.
c) Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc báo cáo về các địa
chỉ sau để phối hợp xử lí:
- Vướng mắc về danh sách công dân trở về thành phố: ông Lê Hiếu,
chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, SĐT: 0908255556;
- Vướng mắc về các vấn đề liên quan đến Kế hoạch: ông Ngô Ngọc
Hoàng Vương, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, SĐT: 0905164998.
Lưu ý : Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không xử lí đối với những vướng mắc
do sai sót của thủ trưởng các đơn vị trường học như: thông báo không đúng địa
phương, thời gian, chốt kiểm soát, điều kiện được trở về thành phố… mà thủ
trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học
nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố;
- Công an thành phố ;
- Các Sở: Y tế, TT&TT;
- UBND các quận, huyện;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CTrTT.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bích Thuận

Mẫu Đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn …………………………………..
Tôi tên là1: ……………………………………… Sinh năm:……………
Hiện đang tạm trú tại xã/phường/thị trấn: ………………………………
Có địa chỉ thường trú tại: số nhà, đường/Tổ/KDC:……………………..
Phường/xã:……………………………………
Quận/huyện:………………………………….
Thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở
trong vùng dịch được trở về thành phố, tôi làm đơn này kính đề nghị UBND
xã/phường/thị trấn……………………………………… xác nhận:
Hiện nay tôi đang tạm trú tại xã/phường/thị trấn:…………………………
và nơi tạm trú không thuộc vùng có dịch (địa phương không thực hiện Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và không phải là địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao
theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống
dịch COVID-19) để tôi có đủ điều kiện được trở về thành phố Đà Nẵng.
Trân trọng./.
XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN......................
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…………., ngày… tháng 9 năm 2021
Kính đơn

Người đứng đơn là cán bộ, giáo viên, nhân vien, học sinh, học viên hoặc người hỗ trợ (đi cùng).

QUY ĐỊNH THỜI GIAN, CHỐT KIỂM SOÁT, ĐỊA PHƯƠNG VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Kế hoạch số: 168/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố)

Thời gian

Qua Chốt C10 – đường
Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ
Hành Sơn

Qua Chốt C22 – đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
quận Ngũ Hành Sơn

Qua Chốt C6 – quốc lộ
14B, xã Hòa Khương,
huyện Hòa Vang

Qua Chốt C1- đường
Tạ Quang Bửu, quận
Liên Chiểu

Ngày 29/9/2021

Từ Quảng Nam về các
phường Hải Châu 1, Hải
Châu 2, Thạch Thang, Thanh
Bình, Thuận Phước, Hòa
Thuận Tây, Hòa Thuận
Đông, Nam Dương (quận
Hải Châu)

Từ Quảng Nam về các
phường Phước Ninh, Bình
Thuận, Bình Hiên, Hòa
Cường Bắc, Hòa Cường
Nam (quận Hải Châu)

Ngày 30/9/2021

Từ Quảng Nam về các
Từ Quảng Nam về các phường Tân Chính, Thạc
phường Thanh Khê, An Khê, Gián, Thanh Khê Đông, Từ các tỉnh Gia Lai, Kon Từ các tỉnh Quảng Trị
Chính Gián, Hòa Khê, Tam Thanh Khê Tây, Vĩnh Tum về
và Hà Tĩnh về
Thuận (quận Thanh Khê)
Trung, Xuân Hà (quận
Thanh Khê)

Từ các huyện Đại Lộc,
Phước Sơn, Nam Giang,
Từ Thừa Thiên Huế về
Tây Giang tỉnh Quảng
Nam về

Từ Quảng Nam về các Từ Quảng Nam về các
Từ Hà Nội và các tỉnh
Từ các tỉnh Bình Định,
Ngày 01/10/2021 phường Khuê Mỹ, Hòa Hải phường Hòa Quý, Mỹ An
Nam Định, Nghệ An
Khánh Hòa về
(quận Ngũ Hành Sơn)
(quận Ngũ Hành Sơn)
về
Từ Quảng Nam về các Từ Quảng Nam về các
Ngày 02/10/2021 phường Khuê Trung, Hòa phường Hòa An, Hòa Thọ
Thọ Đông (quận Cẩm)
Tây (quận Cẩm Lệ)

Từ các tỉnh phía bắc
còn lại về
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Từ Quảng Nam về các
Từ Quảng Nam về các
phường Hòa Minh, Hòa
Ngày 03/10/2021 phường Hòa Phát, Hòa Xuân
Hiệp Bắc (quận Liên
(quận Cẩm Lệ)
Chiểu)
Từ Quảng Nam về các
Từ Quảng Nam về phường
phường Hòa Khánh Nam,
Ngày 04/10/2021
Hòa Khánh Bắc (quận Liên
Hòa Hiệp Nam (quận Liên
Chiểu)
Chiểu)
- Từ Quảng Nam về các
Từ Quảng Nam về các phường Nại Hiên Đông,
phường An Hải Bắc, An Hải Phước Mỹ, Thọ Quang
Ngày 05/10/2021
Đông, An Hải Tây, Mân Thái (quận Sơn Trà)
(quận Sơn Trà)
- Từ các tỉnh phía Nam còn
lại về
Từ Quảng Nam về các xã
Từ Quảng Nam về các xã
Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa
Hòa Châu, Hòa Khương,
Ngày 06/10/2021
Bắc, Hòa Phong, Hòa Phú,
Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa
Hòa Sơn (huyện Hòa
Nhơn (huyện Hòa Vang)
Vang)

