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Số: 346 /PGDĐT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Định Hóa, ngày 31 tháng 5 năm 2021

V/v quán triệt việc thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 trong các nhà trường

Kính gửi:
- Các trường mầm non, tiểu học, THCS;
- Trường TH&THCS Bình Yên;
- Trường PTDT Nội trú THCS Định Hóa.
Thực hiện công văn số 1102/SGDĐT-CTTT-PC ngày 28/5/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc quán triệt thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các đơn vị trường học trong toàn huyện thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:
1. Hiệu trưởng các đơn vị trường học quán triệt cán bộ giáo viên, học sinh của
đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ
GDĐT, Bộ Y tế, UBND huyện, đặc biệt các nội dung tại Công văn số
288/PGDĐT-TH ngày 09/5/2021 của Phòng GDĐT về việc cho học sinh trên địa
bàn huyện tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19;
Công văn số 322/PGDĐT-TH ngày 22/5/2021 của Phòng GDĐT về việc triển
khai các nội dung cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Các đơn vị trường học tuyệt đối không được cho phép học sinh đến trường
học dưới mọi hình thức khi chưa có văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT;
Không tổ chức cho học sinh đến trường để lao động vệ sinh trường, lớp trong thời
gian học sinh thực hiện dừng đến trường; Trường hợp phải tổ chức họp trực tiếp để
triển khai các công việc cần thiết yêu cầu phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K;
Khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện cá nhân để di
chuyển, đi lại khi cần thiết, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3. Cập nhật, báo cáo hằng ngày trước 16h00’ khi có các trường hợp giáo
viên, học sinh thuộc diện F1, F2 gửi về Phòng GDĐT.
Lưu ý: Các trường THCS báo cáo giáo viên, học sinh lớp 9 diện F1, F2
chính xác để cập nhật thông tin thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021
theo địa chỉ: hoangductruong.phongdh@thainguyen.edu.vn.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện và chịu
trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch tại đơn vị. Nếu tập thể, cá
nhân nào không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, để xảy ra lây
nhiễm dịch trong cộng đồng, căn cứ theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm
theo quy định của cơ quan quản lý và pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Phòng ;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày ký: 31-05-2021 09:48:46 +07:00

Trần Phúc Vĩnh

