
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG ANA 

Số:             /UBND-GDĐT 

V/v tổ chức dạy học trên địa bàn 

huyện Krông Ana kể từ ngày      

12/4/2022 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Ana, ngày     tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo anh toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2);  

Căn cứ Công văn số 878/UBND-KGVX ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;  

Căn cứ Công văn số 316/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/3/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 

12; Công văn số 452/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01/4/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 354/UBND-YT ngày 15/3/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 18/TTr-

PGDĐT ngày 04/4/2022. UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho trẻ 5 tuổi, học sinh: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện được đến trường học trực tiếp từ ngày 12/4/2022 (thứ Ba). 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, quán 

triệt các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp an toàn, hiệu quả và phù hợp 

để đảm bảo yêu cầu đề ra và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu các nhà trường tận dụng tối đa thời gian học 
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sinh học trực tiếp để củng cố, ôn tập, phụ đạo, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ 

năng cho học sinh để hoàn thành kế hoạch giáo dục theo quy định. 

3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, thực hiện nghiêm Quyết 

định 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào về việc phê 

duyệt Sổ tay đảm bảo anh toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường 

học (sửa đổi, bổ sung lần 2) và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 

hiện hành. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch của huyện; 

- TTCH phòng chống dịch của huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Giám 
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