
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   

07/02/2022 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Ana, ngày          tháng 01 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 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo 

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

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 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; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 08/11/2021 

của UBND huyện về việc 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”; 

Căn cứ Công văn số 1804/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 09/11/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục và 

Công văn số 1891/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 23/11/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Thông báo số 54/TB-SYT ngày 23/01/2022 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-BYTngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và theo đề nghị của Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 06/TTr-PGDĐT ngày 24/01/2022 về đề 

nghị tổ chức dạy học trên địa bàn huyện kể từ ngày 07/02/2022. UBND huyện chỉ 

đạo như sau: 

1. Tổ chức dạy học các cấp kể từ ngày 07/02/2022, cụ thể như sau: 

a) Đối với các đơn vị được xác định cấp độ 1 (Nguy cơ thấp - Bình thường 

mới): 

- Trẻ mầm non 5 tuổi; học sinh lớp 1, 2, 5, học sinh trung học cơ sở, trung 

học phổ thông được đến trường học trực tiếp với điều kiện học sinh đều đang cư 
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trú tại “vùng xanh”. Khi đến trường học trực tiếp đảm bảo nguyên tắc 5K và đảm 

bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Học sinh các khối lớp còn lại học gián tiếp cho đến khi có thông báo mới. 

b) Đối với các đơn vị được xác định cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) 

- Trẻ mầm non 5 tuổi; học sinh lớp 1, 2, 5, học sinh trung học cơ sở, trung 

học phổ thông được đến trường học trực tiếp với điều kiện học sinh đều đang cư 

trú tại “vùng xanh” và “vùng vàng”. Tổ chức dạy học trực tiếp, kết hợp với gián 

tiếp đảm bảo giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an 

toàn phòng chống dịch. 

- Học sinh các khối lớp còn lại học gián tiếp cho đến khi có thông báo mới. 

c) Đối với các đơn vị được xác định cấp độ 3 (nguy cơ cao), cấp độ 4 (nguy 

cơ rất cao): Tổ chức dạy học gián tiếp đối với tất cả các khối lớp. 

d) Đối với các trường học đóng chân trên địa bàn cư trú thuộc cấp độ 1, cấp 

độ 2 nhưng có học sinh đang cư trú tại địa bàn thuộc cấp độ 3 và cấp độ 4. Hiệu 

trưởng các trường chủ động bố trí, sắp xếp học sinh học bằng các hình thức phù 

hợp. Đảm bảo 100% học sinh được tham gia các hình thức dạy học phù hợp trên 

tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh. 

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

Phòng Y tế và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt 

giáo viên, cán bộ, nhân viên và hướng dẫn cha mẹ học sinh, học sinh thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo và ngành Y tế trong công tác phòng 

chống dịch. 

Chỉ đạo các trường chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu UBND huyện 

kịp thời chuyển từ hình thức trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại nhằm đảm bảo an 

toàn. Hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai các hình thức dạy học phù hợp 

với điều kiện dịch bệnh và hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo. Sau 02 tuần 

học sinh được đến trường học trực tiếp, báo cáo kết quả dạy học và tham mưu 

phương án dạy học tiếp theo về UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp chống 

dịch ở đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm về yêu cầu phòng, chống dịch.  

4. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị 

trường học trên địa bàn tổ chức vệ sinh trường, lớp; phun khử khuẩn toàn bộ khuôn 

viên trường học trước khi đón học sinh trở lại trường; hướng dẫn các đơn vị trường 

học các phương án xử lý khi có trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở hoặc trong trường hợp có F0, F1. 

5. UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc đánh giá Cấp độ dịch đến 

từng thôn, buôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp 

tổ chức tuyên truyền cho tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và Nhân dân của địa 
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phương về các phương án tổ chức dạy và học trong tình hình dịch bệnh COVID-19 

để cha mẹ học sinh và học sinh yên tâm, chủ động các điều kiện cho việc học sinh 

tham gia học tập trong các phương án đã nêu. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND 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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