
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG ANA 

 

Số:         /UBND-GDĐT 

V/v thực hiện phương án 

 giảng dạy và học tập trong 

 điều kiện dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Ana, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 8802/UBND-KGVX ngày14/9/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc phương án giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh 

COVID-19 (sau đây gọi Công văn số 8802/UBND-KGVX). 

Đến thời điểm hiện nay, huyện Krông Ana đã hơn 15 ngày được xác định 

là “vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8802/UBND-KGVX, 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện (kể cả 

trường dân lập, tư thục các cấp) khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Từ ngày 15/9/2021 thực hiện phương án phương án giảng dạy và học 

tập như sau: 

a) Đối với cấp mầm non: Hiệu trưởng các trường tiếp tục thông báo cho 

trẻ nghỉ học ở nhà; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các hình thức phù hợp cho cho đến khi có thông báo 

mới.  

b)  Đối với cấp tiểu học: Hiệu trưởng thông báo cho nghỉ học ở nhà; Hiệu 

trưởng các trường tổ chức cho học sinh học trực tuyến và các hình thức dạy học 

khác phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh và gia đình học sinh, khuyến 

khích hình thức giao bài. 

 c) Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện: Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Hiệu trưởng 

các trường thông báo cho học sinh, học viên thuộc địa bàn “vùng xanh” – vùng 

bình thường mới đi học trực tiếp 9với điều kiện học sinh, học viên và cán bộ 

giáo viên phải thuộc vùng xanh).  

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
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Ngoài những nội dung được nêu ở trên, phải thường xuyên truy cập trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: http://yte.daklak.gov.vn và Fanpage của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để xác định vùng dịch (“vùng xanh”, “vùng 

vàng”, “vùng cam” và “vùng đỏ”) được tính theo địa bàn xã, thị trấn để có 

phương án tham mưu UBND huyện quyết định triển khai phương án dạy học phù 

hợp theo các phương án được UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

 Hướng dẫn Hiệu trưởng các trường thuộc huyện quản lý (kể cả các 

trường dân lập, tư thục) thực hiện triển khai phương án dạy học phù hợp theo 

từng cấp học, bậc học theo các phương án được các cấp có thẩm quyền hướng 

dẫn. Tổng hợp, báo cáo tình hình và tham mưu UBND huyện những nội dung 

vượt thẩm quyền theo quy định. 

Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương và các giải pháp tổ chức 

dạy học ứng phó với diễn biết phức tạp của dịch COVID-19 để được sự hỗ trợ, 

đồng thuận của cha, mẹ học sinh và chính quyền các cấp.  

3. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương 

tổ chức phun thuốc khử khuẩn trường, lớp, học, đồ dùng dạy học,... đảm bảo an 

toàn cho công tác giảng dạy và học tập. 

Quản lý chặt chẽ công dân đi, đến trên địa bàn quản lý, nhất là công dân 

trở về từ các vùng có nguy cơ để có biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định, 

hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, học 

sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở,… đến ngay trạm y tế các xã, thị trấn để 

được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy 

định. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn 

huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- Các Thành viên Trung tâm Chỉ huy; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đông 

 

 

http://yte.daklak.gov.vn/
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