
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ

Số:          /UBND-GDĐT
V/v  tổ chức hoạt động dạy học để ứng 

phó dịch, bệnh COVID -19.

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

Thanh Hà, ngày      tháng     năm 2021

Kính gửi: 
       - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
       - UBND các xã, thị trấn;
      - Các trường MN, TH, THCS, THPT, TTGDNN-GDTX

                                        trong huyện.

Thực hiện Công văn số 4218/UBND-VP ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng 
chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ diễn biến tình hình dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và 
Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trong các nhà trường; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Áp dụng từ ngày 29/11/2021:
1. Đối với các trường trong huyện
- Các trường MN, TH, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn huyện 

đươc thực hiện dạy học trực tiếp tại trường đảm bảo giãn cách;
- Riêng các trường học trên địa bàn xã Tân Việt, Thanh Hải: Trẻ em Mầm 

non nghỉ học; Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 học trực tuyến cho đến khi có thông báo 
mới; học sinh lớp 9 được học trực tiếp tại trường.

- Trường hợp xã (thị trấn) có F0 và xuất hiện học sinh (trẻ em) hoặc CBQL, 
GV, NV là F1 thì trường Mầm non dừng đón trẻ đến trường; trường Tiểu học, 
THCS rà soát, báo cáo Ban chỉ đạo xã (thị trấn), đề xuất với Phòng Giáo dục và 
Đào tạo để quyết định cho khối/lớp chuyển hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp, 
an toàn;

2. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm 
GDNN-GDTX trong huyện:

- Tổ chức đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng chống dịch, bệnh 
COVID-19; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, 
bệnh COVID-19 và tổ chức dạy học đảm bảo chương trình;
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- Thông báo cho cha mẹ học sinh kịp thời và tổ chức thực hiện dạy học đảm 
bảo chương trình;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, học sinh tích cực 
phòng chống dịch, bệnh COVID-19 và tiêm Vắc xin COVID-19 từ 12-18 tuổi. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường MN, TH, THCS tăng 
cường các biện pháp phòng chống dịch, bệnh trên cơ sở thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh COVID-19, dạy học đảm bảo kế hoạch thời 
gian, chương trình năm học. Chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 
chức tiêm Vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện.

4. Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) tăng cường các hoạt động phòng chống 
dịch, bệnh COVID-19 bảo đảm không để dịch, bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện 
(qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để có phương án giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Trường MN,TH,THCS, THPT, TTGDNN-GDTX;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Bá Định
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