
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

thích ứng an toàn phòng, chống
dịch Covid-19.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lào Cai, ngày      tháng 11 năm 2021

                 Kính gửi:
 - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
 - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
 - Các Trung tâm GDNN-GDTX;
 - Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, GDKNS.

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang có
diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn,
linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
1. Yêu cầu chung
- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 và

thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác
trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ngành chức năng trong việc truy vết
các trường hợp liên quan đến dịch tễ ca nhiễm Covid-19; phát hiện và có biện pháp xử
trí kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp thuộc diện F0, F1, F2 theo hướng
dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 (Sở GD&ĐT đã triển
khai tới các đơn vị), không để dịch lây lan trong diện rộng; lập danh sách, cáo cáo kịp
thời về Sở GD&ĐT các trường hợp liên quan tới ca nhiễm Covid-19.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến
khi cần thiết.

- Đối với các trường phổ thông DTNT, bán trú, trường có học sinh ở nội trú tại
trường khi phải dừng học trực tiếp:

+ Quản lý học sinh đang ở nội trú tại trường không về nhà trong thời gian dừng
học trực tiếp; khuyến khích các trường kết hợp linh hoạt giữa hình thức dạy học trực
tiếp và trực tuyến nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

+ Chủ động, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chính quyền địa phương
để thống nhất phương án quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho những
học sinh ở lại trường và học sinh về nhà.

2. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bảo Yên, Văn Bàn

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, học viên các trường phổ thông và
Trung tâm GDNN-GDTX (Đối với các đơn vị được chỉ đạo dừng học trực tiếp) từ
ngày 08/11/2021 cho đến khi có thông báo mới; trong các ngày 5, 6, 7/11 chuẩn bị
các điều kiện để dạy trực tuyến.

- Trẻ em mầm non thuộc huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn dừng học trực tiếp
tại trường từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 14/11/2021. 



2

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, truy vết
các trường hợp cán bộ giáo viên, người lao động, học sinh, học viên liên quan tới ca
nhiễm Covid-19. Yêu cầu các trường hợp có liên quan phải báo cáo trung thực, kịp
thời với Thủ trưởng đơn vị và đến ngay cơ sở y tế khai báo để được hướng dẫn thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Đối với các trường hợp đã được xác định là F0 hoặc liên quan đến dịch tễ ca
bệnh phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh của địa
phương.

- Tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ quản lý, giáo
viên, người lao động, người học và phụ huynh học sinh không hoang mang, lo lắng
quá mức, sớm ổn định tâm lý để thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn phòng,
chống dịch bệnh.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các

vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh tại khu vực cổng trường theo quy định để
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ
với Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Giáo dục Mầm non
1.1. Các cơ sở giáo dục Mầm non thuộc huyện Bảo Yên, Văn Bàn

- Đối với vùng thuận lợi: Các trường thông tin để phụ huynh theo dõi trên
trang Website của Sở GD&ĐT Lào Cai với nội dung “Cùng học với trẻ mầm non”.
Hình thành các nhóm liên hệ, trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh (từng
lớp) qua Zalo, Viber.... và các hình thức khác để nắm bắt tình hình về trẻ và chia sẻ, tư
vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở nhà. Giáo viên lựa chọn các nội
dung phù hợp trong các chương trình truyền hình, kênh Youtube,… download, hoặc
thông qua đường link để gửi cho các bậc phụ huynh tham khảo. 

- Đối với vùng khó khăn: Sử dụng tài liệu hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc
giáo dục trẻ em ở nhà; thông qua hệ thống phát thanh của thôn, bản, xã.

1.2. Các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục thực hiện
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành.

2. Giáo dục Tiểu học: Xây dựng phương án thực hiện chương trình giáo dục
ứng phó với dịch Covid -19 theo văn bản số 3969/BGD&ĐT-GDTH ngày 10/9/2021
của Bộ GD&ĐT; tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại công văn số
1789/SGD&ĐT-GDTH ngày 24/9/2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo.

3. Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên

3.1. Các trường có cấp THCS, THPT ở các xã, thị trấn được chỉ đạo dừng
học trực tiếp để phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bảo Yên, Văn Bàn:

- Phòng GD&ĐT Bảo Yên, Văn Bàn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo
chuẩn bị, tổ chức dạy học, kiểm tra giữa kỳ I cấp THCS phù hợp với diễn biến dịch
bệnh và kết thúc năm học theo quy định.

- Các trường trực thuộc Sở GD&ĐT, trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Yên;
trường THPT số 1, Phổ thông DTNT THCS&THPT, trung tâm GDNN-GDTX huyện
Văn Bàn:
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+ Tạm dừng kiểm tra giữa học kỳ I; khi học sinh đi học tập trung trở lại tiếp tục
thực hiện kiểm tra (trong trường hợp đến hết tháng 11/2021, học sinh chưa học tập
trung trở lại được, các trường có phương án kiểm tra theo hình trực tuyến và giao
bài). Riêng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên, Văn Bàn giao
Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị có thể tiếp tục kiểm tra giữa học kỳ I
nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

+ Tổ chức dạy kiến thức mới theo Kế hoạch giáo dục nhà trường, những nội
dung khó không thể dạy trực tuyến thì chủ động điều chỉnh kế hoạch để dạy nội dung
phù hợp khác. Đối với một số học sinh không thể học trực tuyến được phải có phương
án gửi bài qua Internet, giao bài trực tiếp.

- Ngay khi học sinh trở lại trường phải tổ chức ôn tập, rà soát kiến thức hổng,
còn yếu để bổ sung kịp thời, đảm bảo tất cả học sinh đều phải được học khi không thể
đến trường.

- Tích cực tuyên truyền, vận động cha mẹ, các cấp uỷ, chính quyền trong việc
huy động tỷ lệ chuyên cần khi học trực tuyến hoặc giao bài trực tiếp; huy động mọi
nguồn lực để hỗ trợ những học sinh thiếu thiết bị, đường truyền để học trực tuyến.

3.2. Các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX không phải dừng
học trực tiếp:

- Tiếp tục thực hiện dạy tăng buổi theo hướng dẫn tại văn bản số
1789/SGD&ĐT-GDTH, ngày 24/9/2021 của Sở GD&ĐT cho đến khi có thông báo
mới. Tăng cường tuyên truyền vận động để cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên, học
sinh hiểu rõ và đồng thuận chủ trương của Bộ, Sở GD&ĐT về tranh thủ “thời gian
vàng” để học sinh được học trực tiếp.

- Tiếp tục chủ động rà soát phương án, các điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến;
theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo chất lượng dạy và
học.

4. Các Trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống
- Dừng hoạt động giảng dạy, liên kết giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, địa bàn

có trường hợp mắc Covid-19 hoặc liên quan đến dịch tễ của ca nhiễm theo quy định
của cấp có thẩm quyền tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giảng
dạy, liên kết giảng dạy. Kiểm soát chặt chẽ đội ngũ giáo viên trong việc di chuyển,
tiếp xúc, giảng dạy; thực hiện nghiêm việc khai báo, cách ly y tế đối với giáo viên có
liên quan đến dịch tễ ca nhiễm Covid-19 theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện; báo
cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận thường trực, điện thoại:
02143.821.361; 0912.889.368) khi có vụ việc bất thường liên quan đến công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, đơn vị./.
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Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;

- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD Lào Cai;

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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