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Số:         /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v triển khai hoạt động dạy học 

tại các cơ sở giáo dục 

Đắk Lắk, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 

cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10699/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh (Kế 

hoạch số 10699) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh và Công văn số 10850/UBND-KGVX ngày 

04/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động dạy 

học tại các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị  nội dung 

Kế hoạch số 10699 của UBND tỉnh. 

2. Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, 

cấp huyện/thị xã/thành phố của ngành Y tế, phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với các trường 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm GDNN-GDTX 

tham mưu với UBND huyện/thị xã/thành phố quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực 

tiếp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Kế 

hoạch số 10699 của UBND tỉnh, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa 

bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại 

trường học tập; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTrH ngày 

15/10/2021 của Bộ GDĐT về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo 

dục. 

3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT về công tác 

chuyên môn. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Mọi vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học – 

Giáo dục Thường xuyên, Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non) để được hướng 

dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTH-GDMN GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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