UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 825/PGDĐT-CTHS

Đại Từ, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tổ chức dạy, học trực tiếp đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 2130/UBND-VP, ngày 10/11/2021 của Uỷ ban nhân
dân huyện Đại Từ về việc tổ chức dạy học trực tiếp, kết thúc cách ly y tế các hộ gia
đình tại xã Tiên Hội;
Căn cứ Báo cáo số 210/BC-THKĐ ngày 10/11/2021 của trường Tiểu học Kim
Đồng về việc xin ý kiến cho học sinh trở lại trường học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ chỉ đạo các đơn vị trường học khẩn trương
thực hiện các nội dung sau:
1. Từ 07 giờ 00 phút ngày 11/11/2021, tất cả các đơn vị cho học sinh trở lại
trường học, tổ chức dạy học trực tiếp. Các đơn vị nhà trường thực hiện nghiêm túc
các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số
813/PGDĐT-CTHS ngày 08/11/2021 của Phòng GDĐT về việc chuẩn bị, tổ chức
dạy và học trong việc phòng, chống dịch Covid-19.
2. Đối với trường Tiểu học Kim Đồng: Do có 01 học sinh thuộc diện F1 và có
cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhiều học sinh được xác định là F2 nên tiếp tục cho
học sinh học trực tuyến hết ngày 11/11/2021. Sau ngày 11/11/2021, khi có kết quả
xét nghiệm SAR-CoV 2 lần 2 của học sinh nhà trường thuộc diện F1, phòng GDĐT
sẽ có ý kiến chỉ đạo tiếp.
Đối với các đơn vị có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được xác định
là F2, F3 thì thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
3. Các đơn vị rà soát, kiểm tra, bổ sung kịp thời các điều kiện phòng chống
dịch của đơn vị, đáp ứng tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid19 tại trường học trước, trong và sau khi học sinh đến trường theo hướng dẫn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (có file gửi kèm).
Rà soát chương trình để thực hiện đảm bảo tiến độ kết thúc học kỳ I.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học,
THCS, TH&THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên (B/cáo);
- UBND huyện (B/cáo);
- BCĐ Covid-19 huyện (B/cáo);
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Như trên;
- Lưu: VT, CTHS.
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