
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5078/UBND-GD&ĐT Đại Lộc, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

Về việc chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ năm học mới 2021-2022 đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

  
Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.  

 

Căn cứ Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam và diễn biến tình hình dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc trong giai đoạn hiện nay, UBND 

huyện chỉ đạo việc tổ chức khai giảng và dạy học năm học 2021-2022 như sau: 

I. Thống nhất tổ chức khai giảng đồng loạt vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 

05/9/2021 và dạy học năm học 2021-2022 như sau: 

1. Tổ chức dạy học trực tiếp kể từ ngày 06/9/2021 đối với các cơ sở giáo dục 

đóng trên địa bàn thuộc các xã: Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại 

Thạnh, Đại Chánh, Đại Thắng. 

2. Tổ chức dạy học trực tuyến đến ngày 14/9/2021 đối với các cơ sở giáo dục 

(trừ các trường Mầm non, mẫu giáo) đóng trên địa bàn thuộc các xã: Đại Hòa, Đại 

An, Đại Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, 

Đại Sơn và thị trấn Ái Nghĩa. 

3. Đến ngày 15/9/2021, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức 

dạy học trực tiếp. 

II. Để công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng và dạy học năm học 2021 - 

2022 đạt kết quả, nhất là đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động chuẩn bị tốt 

các điều kiện tổ chức khai giảng và xây dựng các phương án giảng dạy năm học 

2021 – 2022 theo nội dung Công văn này, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy 

định hiện hành về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

- Chỉ đạo Hiệu trưởng của các trường học chủ trì, phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tuyên truyền về chủ trương dạy và học của ngành cấp trên, kết quả 

kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện để phụ huynh các địa phương 

tại Điểm 1, Mục I Công văn này
 
đưa học sinh đến trường tham gia học tập đảm 

bảo số lượng; phụ huynh các địa phương tại Điểm 2, Mục I Công văn này
 
cho 
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học sinh tham gia học trực tuyến đến ngày 14/9/2021; nắm chắc số lượng học 

sinh tham gia học trực tiếp và học trực tuyến để có kế hoạch hỗ trợ và có giải 

pháp bổ sung kiến thức cho học sinh đảm bảo chương trình năm học 2021-2022. 

- Đôn đốc, kiểm tra các trường tiểu học, trung học cơ sở đưa phần mềm E-

learning vào giảng dạy thử nghiệm, rút kinh nghiệm để chủ động hình thức dạy 

học này trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục bùng phát và có diễn biến phức tạp 

trên địa bàn huyện; đồng thời, thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc dạy học ngay 

từ đầu năm học.  

- Thành lập các tổ kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai 

giảng, kế hoạch tổ chức khai giảng và tổ chức dạy học năm học 2021 - 2022.  

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện  

2.1. Công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng và dạy học 

2.1.1. Các trường học thuộc các xã, thị trấn tại Điểm 2, Mục I Công văn 

này: Khẩn trương
 
xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và dạy học trực tuyến 

đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại mục 1, mục 2b Công văn 1649/SGDĐT-VP 

ngày 18/8/2021 của Sở GD&ĐT và Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 

18/8/2021 của Phòng GD&ĐT huyện về kế hoạch triển khai tổ chức khai giảng 

và dạy học trước tình hình dịch bệnh covid - 19; gửi kế hoạch về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo để theo dõi, chỉ đạo. 

2.1.2.  Các trường học thuộc các xã tại Điểm 2, Mục I Công văn này: 

- Khẩn trương hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học, hướng 

dẫn học sinh về chuẩn bị sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018.  

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ giảng dạy năm học mới; đặc biệt, thông 

tin cho giáo viên luôn chủ động với mọi hình thức dạy, học phù hợp với diễn 

biến của dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “dừng đến trường nhưng không 

dừng học” nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.   

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản khai giảng cụ thể của đơn vị và tổ chức 

công tác khai giảng theo hướng dẫn tại Mục 1, mục 2a Công văn số 

1649/SGDĐT ngày 18/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; trong đó, giáo viên 

chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh thực hiện đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y 

tế trong phòng chống dịch Covid-19; gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo để theo dõi, chỉ đạo. 

- Thực hiện vệ sinh trường lớp, phòng học, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan; 

đồng thời, kiểm tra, sửa chữa cơ sở hạ tầng trường lớp nhằm đảm bảo an toàn 

cho giáo viên, học sinh trong năm học mới và mùa mưa bão.  

- Tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo khung 

thời gian năm học tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 của 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng 

Nam. 

2.2. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
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- Thực hiện nghiêm túc Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam về 

phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời, căn cứ Phương án này và diễn biến 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện để xây dựng phương án phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.  

- Chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại 

trường học như: Phòng y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay 

bằng nước sạch có xà phòng...  

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo đến cha mẹ học sinh chuẩn bị các 

dụng cụ cá nhân và hướng dẫn học sinh thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm bảo đảm an 

toàn và duy trì nề nếp dạy học lâu dài. Riêng đối với những học sinh có biểu 

hiện: Ho, sốt, viêm họng,...thì phụ huynh cho học sinh ở nhà và liên hệ ngay với 

cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch và chăm sóc các em.   

- Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường, hướng dẫn học 

sinh thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào lớp học, tổ chức đo thân nhiệt cho học 

sinh. Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến 

trường, trong suốt giờ học và về nhà. Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời 

nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho 

buổi học tiếp theo.  

- Đối với giáo viên về từ các địa phương ngoài huyện, yêu cầu chấp hành 

đúng các quy định về cách ly trước khi tiến hành giảng dạy. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Khẩn trương sắp xếp, bố trí các điểm cách 

ly tập trung hợp lý, bàn giao các điểm trường được sử dụng làm khu cách ly tập 

trung cho các trường triển khai nhiệm vụ năm học mới, cụ thể: Đối với các trường 

học ở các xã tại Điểm 1, Mục I Công văn này hoàn thành việc bàn giao trước ngày 

02/9/2021; các  trường học ở các xã, thị trấn tại Điểm 2, Mục I Công văn này, bàn 

giao trước ngày 12/9/2021. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Đối với các xã tại Điểm 1, Mục I Công văn này, khẩn trương phối hợp, hỗ 

trợ các trường trên địa bàn tổ chức tiêu độc, khử trùng trường, lớp học hoàn 

thành trước ngày 04/9/2021 để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ năm 

học mới; phối hợp tuyên truyền về chủ trương dạy và học của ngành cấp trên, 

kết quả kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện để phụ huynh đưa học 

sinh đến trường tham gia học tập đảm bảo số lượng và chất lượng; đồng thời, 

phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt các điều kiện đón học sinh đến trường, tổ 

chức khai giảng, dạy học trong năm học mới 2021 - 2022.  

- Đối với các xã, thị trấn tại Điểm 2, Mục I Công văn này, chỉ đạo các ban, 

ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến phụ huynh học sinh tích cực cho 

con em tham gia học trực tuyến; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ 
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đạo Hiệu trưởng của các trường có kế hoạch dạy học trực tuyến và bổ sung kiến 

thức cho học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến đảm bảo chương 

trình năm học 2021-2022; phối hợp, hỗ trợ các trường trên địa bàn tổ chức tiêu 

độc, khử trùng trường, lớp học ngay sau khi Ban Chỉ huy Quân sự huyện bàn 

giao. 

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 1649/SGDĐT ngày 18/8/2021 của Sở GDĐT và  Phương án 

số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của BCĐ cấp tỉnh, Phòng chống dịch bệnh Covid-19).  
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh;  
- Sở GD - ĐT;  

-  TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;  

- CVP, PCVP (Đ/c Thảo); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Quang 

 


		2021-09-01T16:53:31+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Quang<quanglv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-01T16:54:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc<dailoc@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




