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V/v thời gian đi học của học sinh cấp 

học Tiểu học, THCS, THPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày 11 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 2032/BC-SGDĐT ngày 

10/9/2021 về kết quả tổ chức dạy và học 01 tuần cấp học THCS, THPT từ ngày 

06/9/2021 đến ngày 12/9/2021, đề xuất phương án tổ chức dạy học kể từ ngày 

13/9/2021 trở đi. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh các 

cấp học Tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh đi học tập trung từ ngày 13/9/2021 (trừ 

những học sinh đang thực hiện cách ly y tế, khu phong tỏa và những địa bàn đang 

thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới). 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Thông báo cho học sinh thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 văn bản 

này về thời gian đi học. 

- Rút gọn nội dung, chương trình học cơ bản và trọng tâm nhất, chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục: 

- Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh; 

- Thực hiện các hoạt động tại lớp; 

- Bố trí phòng cách ly dự phòng tình huống tại cơ sở giáo dục và đảm bảo 

các quy định tại văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành 

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. 

- Tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch đối với giáo viên và học sinh, 

đảm bảo thực hiện 5K, đánh giá lại khu vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng 

dẫn học sinh không dùng chung nước uống để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid trong phạm vi trường, lớp học. 

- Hiệu Trưởng các cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải 

nắm bắt thông tin dịch tễ hàng ngày tại trường, lớp mình đảm nhiệm giảng dạy. 

- Định hướng tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho học sinh và trong 

nhà trường; 



- Kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường đảm 

bảo theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục: 

đánh giá tình hình dịch hàng ngày báo cáo về cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

cùng cấp để báo cáo lên cấp trên theo quy định. 

Triển khai áp dụng triệt để Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn 

bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. 

Phân công Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tham gia vào Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 cấp xã. 

Chỉ đạo ngành Y tế tầm soát lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên 

tại các trường học; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 100% đối với học sinh có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở 

con em chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; sử dụng bình nước 

riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; không đưa con đến trường 

nếu con bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà. 

4. Chế độ báo cáo: Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo báo cáo hàng tuần, hoặc đột xuất khi có tình huống về cho UBND 

tỉnh để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Nhận được văn bản, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Văn Hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTH, KGVX.h 
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KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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