
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
  

Số:             /UBND-GDĐT 
V/v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo 

dục phổ thông, giáo dục mầm non trên 

địa bàn huyện Mỹ Lộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 4  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

 

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 huyện Mỹ Lộc; UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các 

xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non 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 đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và các dịch bệnh khác. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai việc tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, hiệu quả trong phòng chống 

dịch Covid-19, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho cha mẹ trẻ khi cho trẻ đến trường 

học tập. Thực hiện nghiêm công văn số 1239/BGDĐT-GDTC ngày 04/4/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ 

mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục (có văn bản kèm theo). 

- Chỉ đạo các trường 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.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, 

kỹ năng, trách nhiệm của các cá nhận trong việc đảm bảo an toàn, 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, kịp thời hỗ trợ họ sinh những 

khó khăn về tâm lý để ghọc 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 gậy mất an 

toàn trường học. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị có liên quan 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ 

sở GDMN trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn xây dựng 

kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức học trực tiếp 

theo quy định. 
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3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Phòng GDĐT về việc tổ chức dạy học và 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid19.  

- Các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện từ ngày 

12/4/2022 và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện tốt 

các nội dung nêu trên./.  

KT.CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊC 
     Nơi nhận: 
    - Thường trực Huyện ủy;  

    - Thường trực HĐND; 

    -  Lãnh đạo UBND huyện; 
    - Như trên; 
    - Các cơ sở giáo dục; 

    - Cổng thông tin điện tử của huyện; 
    - Lưu: VT. 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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