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Về việc hướng dẫn thủ tục cho giáo viên
và học sinh ở các huyện, thị xã, thành
phố trong tỉnh đến huyện dạy và học

Kính gửi: Hiệu trưởng các Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.
Căn cứ Công văn số 3503/VP.UBND-NCTH ngày 08 tháng 9 năm 2021 của
Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc cho phép giáo viên, học sinh vùng giáp
ranh qua chốt kiểm dịch.
Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh ở các
địa bàn trong tỉnh giáp ranh (gọi chung là vùng giáp ranh) với huyện được đến trường
dạy và học trong năm học mới 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng
dẫn thủ tục cần thiết cho giáo viên và học sinh vùng giáp ranh khi đến trường, cụ thể
như sau:
1. Giáo viên và học sinh xuất trình thẻ viên chức và thẻ học sinh khi qua chốt
kiểm dịch ở các vùng giáp ranh với huyện.
2. Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng nhà trường:
- Nhanh chóng phê duyệt danh sách giáo viên và học sinh ở vùng giáp ranh
đến trường giảng dạy và học tập đi và về trong ngày.
- Cho giáo viên và học sinh vùng giáp ranh ký cam kết với Ban Giám hiệu nhà
trường chấp hành nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19: “Đi dạy,
đi học từ nhà đến trường và di chuyển từ trường về nhà không được ghé, đi nơi khác”
(theo mẫu đính kèm).
- Nhanh chóng làm thẻ học sinh cho những học sinh vùng giáp ranh các để học
sinh xuất trình khi qua chốt kiểm dịch. Với những học sinh đã có rồi thì không cần
làm mới mà có thể sử dụng thẻ cũ. Trường hợp học sinh có phụ huynh đưa rước thì
phụ huynh giữ thẻ học sinh để xuất trình khi qua chốt kiểm dịch.
- Làm giấy xác nhận hoặc thẻ giáo viên có dán hình (đóng dấu giáp lai) cho
giáo viên hợp đồng ở vùng giáp ranh để xuất trình khi qua chốt kiểm dịch.
- Lưu ý khi xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong
điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phải có phòng cách lý tạm
thời để xử lý các trường hợp các em học sinh có biểu hiện ho, sốt, nghi nhiễm
COVID-19.

- Bố trí lực lượng hướng dẫn phụ huynh đưa rước học sinh đúng nơi quy định,
tránh tập trung đông người tại trước cổng trường (có thể nghiên cứu bố trí khung giờ
tan học cho từng khối lớp).
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế địa phương định kỳ phun khử
khuẩn phòng học và tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên một số giáo viên, học sinh theo
quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang đúng cách, hạn
chế nói chuyện với bạn bè trong giờ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Trên đây là hướng dẫn thủ tục cần thiết cho giáo viên và học sinh vùng giáp
ranh khi đến trường và một số lưu ý đối với học sinh khi ở trong trường, đề nghị
Hiệu trưởng các trường Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện
khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc
báo cáo Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để có hướng giải quyết kịp
thời./.
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