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Số: 1896 /SGDĐT-VP
V/v triển khai các biện pháp dạy học
trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN, GDTX các huyện.
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính
phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”; Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm
2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về
tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022; Quyết định số 4800/QĐBYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm
thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10
năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Triển khai Công văn số 3802/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca
COVID-19 trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn
trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong
trường học, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến CBQL, giáo viên, nhân viên và
học sinh, cha mẹ học sinh các văn bản liên quan đến việc Quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Cập nhật
và triển khai các chỉ đạo của cấp trên nhanh chóng, kịp thời, có giải pháp cụ thể,
phù hợp tình hình tại địa phương, đơn vị, tránh chủ quan cũng như gây tâm lý
hoang mang.
2. Rà soát, kiện toàn Tổ phản ứng nhanh đối với bệnh dịch COVID-19 của
đơn vị (trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể của CBQL và các cá nhân có liên
quan); xây dựng kênh thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và kịp thời
cập nhật các thông tin liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh của địa
phương, của Ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn
vị. Phối hợp tốt với Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tại địa phương để nắm
bắt, triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo dõi, nắm
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bắt thông tin về số học sinh, CBQL, giáo viên, nhân viên có người thân trong gia
đình trở về từ vùng dịch hiện đang ở các khu cách tập trung và cách ly tại nhà để
có phương án phù hợp, an toàn cho đối tượng này.
3. Các trường học có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng chuyển sang
hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác cho đến khi hoàn
toàn kiểm soát, khoanh vùng được dịch bệnh. Đối với các trường học có các đối
tượng là F1, F2 yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly y tế theo quy định. Riêng đối
với đối tượng là F3 tạm dừng đến trường (theo dõi y tế tại nhà, hạn chế tiếp xúc;
thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình của các F0, F1, F2 liên quan) chuyển
sang làm việc, học tập trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác cho đến khi
các F1 liên quan được cơ quan y tế xác định thuộc diện an toàn.
4. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị giáo dục
liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện thành
phố về các phương án dạy trên cơ sở khoanh vùng cấp xã/phường (và dưới cấp
xã) đảm bảo đúng tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”, tận dụng có hiệu quả thời gian kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ
1,2,3 trên địa bàn xã/ phường để tổ chức dạy học trực tiếp theo hình thức phù
hợp. Phương án dạy học chú trọng linh hoạt trong biên chế lớp theo phạm vi
khoanh vùng (xã/ phường) nhằm chủ động kiểm soát nguồn lây để tổ chức dạy
an toàn.
5. Phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Mầm Non - Tiểu học khẩn
trương tham mưu hoàn thiện kho học liệu số, các hình thức dạy học qua truyền
hình và các hình thức khác phù hợp nhằm chủ động nguồn học liệu khi các cơ sở
giáo dục chuyển trạng thái sang dạy học trực tuyến và tự học có hướng dẫn khác.
6. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quản lí chặt chẽ việc khai báo y tế
của CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị, xử lý nghiêm các trường
hợp không chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19
(khai báo y tế không trung thực, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp biện pháp
phòng chống dịch bệnh COVID-19...).
Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị,
địa phương (đặc biệt là khi xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng) về Ban chỉ đạo
phòng, chống COVID-19 của Ngành (báo cáo nhanh qua zalo: Kênh BC
COVID-19_GDĐT KON TUM) và báo cáo số liệu trên Cổng Thông tin điện tử
của Ngành tại địa chỉ http://kontum.edu.vn/bao-cao-so-lieu-truc-tuyen.html.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn),
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địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (thay báo cáo);
- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Các đơn vị hành chính trực thuộc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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