
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SGDĐT - GDCTHSSV 
V/v tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn 

cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo  

 

Nam Định, ngày       tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN - GDTX. 

 

Thực hiện Thông báo số 103/TB-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 1239/BGDĐT – GDTC ngày 04/4/2022 của Bộ GDĐT về 

việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ 

đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục mầm non trên địa bàn: 

- Thông báo đến cha mẹ trẻ đưa trẻ trở lại trường học tập trực tiếp từ ngày 

12/4/2022. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại trường học tập 

trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.  

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trường học căn cứ vào 

các tiêu chí đánh giá trường học an toàn của Bộ GDĐT, chủ động phối hợp với 

chính quyền địa phương, y tế địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho cha mẹ trẻ 

khi cho trẻ đến trường học tập.  

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú 

cho học sinh, thực hiện từ ngày 12/4/2022, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và an toàn thực phẩm. 

3. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm của 

các cá nhân trong việc bảo đảm an toàn và phòng, chống bạo lực học đường khi tổ 

chức dạy học trực tiếp; phối hợp với gia đình và các cơ quan, tổ chức tăng cường 

nắm bắt diễn biến tâm lý bất thường của học sinh, tổ chức tư vấn tâm lý, kịp thời 

hỗ trợ học sinh những khó khăn về tâm lý để học sinh sớm ổn định và hòa nhập trở 



lại với môi trường học tập trực tiếp, ngăn chặn kịp thời những vụ việc bạo lực học 

đường gây mất an toàn trường học.  

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDCTHSSV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

                

           Nguyễn Văn Thuận 
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