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 Kính gửi: 
                          - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; 
      - Trường TH&THCS Phụng Công; 

                        - Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện.
  

Thực hiện Công văn số 267/SGDĐT- CTTT- GDCN ngày 26/02/2021 của 

Sở GDĐT Hưng Yên về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại và thực hiện  

các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh  tại các cơ sở giáo dục. Để chuẩn bị tốt 

khi đón học sinh đi học trở lại, Phòng Giáo dục và Đào yêu cầu các đơn vị 

trường học, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện nghiêm túc 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Tổ chức cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 01/3/2021.  

- Trong quá trình tổ chức cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục tạm dừng các 

hoạt động ngoại khóa, hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, hoạt 

động tập thể tập trung đông người; tổ chức chào cờ trong lớp học. Các hoạt động 

hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường trước mắt chỉ thực hiện ở mức 

độ hợp lý đối với khối lớp 9. Tùy theo điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục thực 

hiện giãn cách tối đa trong việc tổ chức dạy học, thực hiện chia ca học sáng -

chiều ( Đối với các đơn vị hiện tại đang tổ chức học một ca) theo các khối lớp 

nhằm giảm số lượng học sinh đến trường tại một thời điểm phù hợp với yêu 

cầu phòng, chống dịch, đặc biệt là các cơ sở giáo dục trên địa bàn có liên quan 

trực tiếp đến các đối tượng đã được ghi nhận là  F1, F2… 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, bố trí thời khóa biểu học 

tập phù hợp để bổ sung, hỗ trợ ôn tập, củng cố kiến thức cho những học sinh gặp 

khó khăn, không tham gia được các buổi học trực tuyến trong thời gian vừa qua.  

2. Thực hiên nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn 

trường học trong thời gian tổ chức cho học sinh đi học trở lại. 



- Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD& 

ĐT trong thời gian vừa qua; tăng cường triển khai mạnh mẽ các nội dung công 

việc về phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn trường học. 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch cần thiết; 

khởi động lại hệ thống, qui trình phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục; bố trí, 

phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm 

tra và theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; xây 

dựng các phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức cho 

học sinh đi học trở lại để kiểm soát và ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm, bùng 

phát dịch tại cơ sở giáo dục.  

- Phối hợp với đơn vị y tế địa phương tổ chức phun khử khuẩn, tổng vệ 

sinh môi trường đảm bảo trường lớp sạch sẽ, thoáng đãng, phòng học thông 

thoáng. Yêu cầu 100% cơ sở giáo dục hoàn thành công tác phun khử khuẩn, 

tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh tới trường, báo cáo kết quả thực 

hiện vệ sinh trường lớp và kế hoạch chi tiết đón học sinh đi học trở lại, dự 

kiến các tình huống…  theo công văn 55/ PGD& ĐT-CTTT ngày 23/2/2021 

của Phòng GD& ĐT với đ/c chuyên viên phụ trách các bậc học trước 11h 

ngày 28/2/2020.  

- Phân công, giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Giám hiệu trong việc phụ 

trách công tác cập nhật, đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng 

http://antoancovid.vn, đảm bảo thực hiện cập nhật, đánh giá theo yêu cầu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở giáo dục chưa hoàn thành nội dung công việc 

trên, chưa đạt yêu cầu đánh giá ở mức độ an toàn chưa được phép tổ chức cho 

học sinh đi học trở lại; thủ trưởng của cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm, báo cáo 

nguyên nhân đối với cơ quan quản lý.  

- Phổ biến, quán triệt và yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và người lao 

động trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K” 

“Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế” trong 

quá trình tham gia học tập, các hoạt động công cộng; tự kiểm tra, nắm bắt tình 

trạng sức khỏe của bản thân, đo thân nhiệt trước khi ra khỏi nhà, nếu có các biểu 

hiện nghi ngờ nhiễm dịch phải kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ sở giáo dục, giáo 

viên chủ nhiệm, nghỉ ngơi tại nhà hoặc liên hệ trung tâm y tế để được khám và 

hướng dẫn, điều trị; cài đặt và sử dụng có hiệu quả ứng dụng Bluezone và các 

ứng dụng khai báo sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19. 



Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường cơ sở giáo dục trên 

địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình thực 

hiện công tác phòng chống dịch và tổ chức dạy học về Phòng GDĐT (qua bộ 

phận CTTT (bà Đỗ Thị Tám- email: gdmnvangiang@gmail.com) 2 lần/tuần vào 

thứ Ba và thứ Sáu, trước 16h00; báo cáo đột xuất nếu phát sinh tình huống dịch 

bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ (bộ phận 

CTTT bà Đỗ Thị Tám ) để được hỗ trợ giải quyết ./.   

  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
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