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V/v tổ chức dạy học an toàn, bảo 
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Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                             

Thực hiện Công văn số 1259/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào 

tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị 

thực hiện như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện các nội dung sau: 

a) Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 một cách linh hoạt, 

phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa bàn; tăng cường các biện pháp bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.  

b) Đối với các xã, thị trấn tiếp tục và thường xuyên sàng lọc, tầm soát nhằm 

phát biện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19; kiểm tra việc 

chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.   

c) Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo không học sinh nào không 

được đến trường sau dịch COVID-19 vì khó khăn, giảm bớt khó khăn cho giáo 

viên bị ảnh hưởng do trường học bị đóng cửa, nhất là giáo viên thuộc hệ thống 

các trường tư thục mầm non. 

d) Có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh, giáo viên ở các địa bàn khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực 

tuyến, học qua truyền hình. 

đ) Tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển trường thuận lợi cho học sinh trong 

trường hợp gia đình thay đổi địa bàn sinh sống do tác động của dịch COVID-19. 

e) Rà soát, nghiên cứu tham mưu tăng cường số lượng, chất lượng hệ 

thống trường bán trú dân nuôi để duy trì, phát triển mô hình này phù hợp với 

điều kiện thực tế. 
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g) Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông trên địa bàn huyện, khẩn trương thực hiện rà soát quy hoạch, tham 

mưu cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên theo tinh thần “ở 

đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” nhưng phải bảo đảm sắp xếp một cách khoa 

học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. 

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

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, các cơ quan liên quan: 

a) Triển khai hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho học 

sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. 

b) Xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp (đối tượng dưới 18 tuổi) theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chủ trì, phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan: 

a) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường truyền thông, tuyển sinh trực 

tuyến; đẩy mạnh đào tạo trực tuyến ở những ngành nghề phù hợp.    

b) Tổ chức triển khai việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm 

việc trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ưu tiên bố trí 

kinh phí, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

hệ thống phần mềm, phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. 

5. Các Phòng, ban, ngành huyện căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg  ngày 03 tháng 

9 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.   

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực huyện ủy;  

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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