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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 3995/SGDĐT-CTTT ngày 20/11/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc cho học sinh các huyện, thị xã trở lại
trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19,
theo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực
tuyến phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 20/11/2021 về nội dung đón học
sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch
COVID-19, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS
trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Quy mô
- Học trực tiếp: Khối lớp 9 tại 18/21 trường trung học cơ sở thuộc các xã, thị
trấn: Liên Hiệp, Hiệp Thuận, Tam Hiệp, Ngọc Tảo, Phụng Thượng, Phúc Hòa, thị trấn
Phúc Thọ, Thọ Lộc, Tích Giang, Xuân Đình, Long Xuyên, Thượng Cốc, Võng Xuyên,
Vân Phúc, Vân Hà, Hát Môn, Thanh Đa, Tam Thuấn (trường THCS Võng Xyên B học
tại trường THCS Võng Xuyên).
- Học trực tuyến:
+ Khối lớp 9tại 3/21 trường trung học cơ sở thuộc các xã: Trạch Mỹ Lộc, Vân
Nam, Sen Phương;
+ Các khối lớp còn lại;
2. Thời gian thực hiện: Ngày 22/11/2021 (thứ Hai).
3. Một số điểm lưu ý khi tổ chức thực hiện
Các trường có khối lớp 9 học trực tiếp phải đạt yêu cầu an toàn trong
phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số
3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở GDĐT và Sở Y tế.
-

Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi văc-xin phòng, chống dịch COVID-19
chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp
01 buổi/ngày. Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh
tự mang theo nước uống cá nhân.
-

Các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, phương án cụ thể, có các
tình huống ứng phó với các trường hợp F0 xảy ra trong nhà trường. Trong quá trình
tố chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ,
không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường, phòng
GDĐT sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện xem xét,
-
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cho dừng việc học tập trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Hiệu trưởng các trường THCS căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để
tham mưu với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và chịu trách nhiệm về việc cho học
sinh đi học trở lại; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, vật tư y tế, phòng
y tế, phòng cách ly tạm thời… sẵn sàng khi học sinh đến trường.
-

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, thông
báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
được biết các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND;
- Lãnh đạo, CV,CB phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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