
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v triển khai dạy học trực tiếp 

 tại các cơ sở giáo dục 

Đắk Lắk, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học; 

                       - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10699/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh; căn cứ Thông báo số 284/TB-SYT 

ngày 21/11/2021 của Sở Y tế về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-

BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Thời điểm: ngày 21/11/2021); tiếp theo Công 

văn số 1804/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 09/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung như sau: 

1. Phòng GDĐT tích cực, chủ động tham mưu UBND các huyện/thị 

xã/thành phố ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức dạy học theo đúng Kế hoạch số 

10699/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh (cấp độ 1: Hoạt động 

giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp; cấp độ 2: Hoạt động giáo dục tổ chức 

dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, đảm bảo giãn cách phù hợp với 

điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống 

dịch; cấp độ 3, 4: Hoạt động giáo dục tổ chức học trực tuyến, trên truyền hình, 

giao bài tự học).  

Khi địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1, nhà trường tổ chức dạy học 

trực tiếp ở các cấp học; dịch ở cấp độ 2, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch 

tổ chức dạy học trực tiếp trước cho học sinh các khối lớp 1, 2, 5, 6, 9, 12 và trẻ 

mầm non 05 tuổi. Đơn vị nào chưa thực hiện, khẩn trương xây dựng kế hoạch bắt 

đầu thực hiện từ ngày 29/11/2021. 

 2. Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, các nhà trường thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tiến hành vệ 

sinh, phun thuốc khử khuẩn trường, lớp học; bố trí nơi rửa tay với nước sạch và 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; bố trí phòng cách ly riêng theo quy định; rà 

soát và kiện toàn Tổ an toàn COVID-19 của nhà trường phù hợp với thời điểm 

hiện tại; nắm đầy đủ thông tin về tình hình sức khoẻ học sinh… 

 Khi tổ chức dạy học trực tiếp, đề nghị thực hiện đầy đủ việc đo thân nhiệt 

cho cán bộ, giáo viên và học sinh trước lúc vào trường, mở cửa phòng học thông 

thoáng, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (lưu ý: học sinh đeo khẩu trang từ 

nhà đến trường, trong giờ học, từ trường về nhà; giờ giải lao giữ khoảng cách, 

không tập trung đông người ở sân trường; bố trí thời gian học sinh ra về hợp lý, 

tránh tập trung đông người). Khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... hướng 
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dẫn học sinh đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; đồng thời cho học sinh đó 

chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường/Ban Chỉ đạo/Tổ an toàn COVID-19 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn, phòng chống 

dịch COVID-19 tại trường học. 

3. Sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường học trực tiếp theo 

các văn bản hướng dẫn dạy học trong điều kiện ứng phó tình hình dịch COVID-

19 mà Bộ GDĐT và Sở GDĐT đã ban hành. Có thể tăng thời gian dạy học quá 6 

buổi/tuần để tận dụng thời gian dạy học trực tiếp đảm bảo chất lượng và hiệu quả 

dạy học. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (để t/h) 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Sở Y tế, Sở TTTT; (để p/h) 

- UBND các huyện, tx, tp; (để p/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Phạm Đăng Khoa 
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