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KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy học trong tình hình mới 
   

  

Thực hiện Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Kế hoạch liên ngành số 

1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế; Văn bản 

số 1755/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ 

chức dạy học trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 83-TBKL/HU ngày 

13/9/2021 của Thường trực Huyện ủy; sau khi xin ý kiến đồng ý của các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ 

chức dạy học trong tình hình mới đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh và Trung tâm GDNN-

GDTX (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; đảm bảo an toàn cho 

học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến phức tạp, giữ vững chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

 2. Yêu cầu 

 Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn trong tổ chức thực hiện. 

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và các quy định về phòng chống 

dịch COVID-19 của các cấp có thẩm quyền. 

 II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 - Thời gian chuẩn bị các công việc: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021;  

 - Thời gian dạy học: Từ ngày 20/9/2021 cho đến khi có thông báo mới; 

 - Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục linh 

hoạt trong việc tổ chức cho học sinh trở lại trường. 

 III. PHƢƠNG ÁN, NỘI DUNG TỔ CHỨC DẠY HỌC 

 1. Phƣơng án tổ chức dạy học:  

Theo phương án 1 của Kế hoạch liên ngành 1736/KHLN-SGDĐT-SYT; Văn 

bản số 1755/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT, cụ thể như sau: Tổ 

chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp. Mỗi tuần 

học 05 buổi (đối với cấp Tiểu học), 06 buổi đối với các cấp học khác; mỗi buổi học 

không quá 04 tiết.  

Đối với số học sinh của các lớp, các trường đang bị mắc kẹt tại các địa 

phương thực hiện hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì 

các nhà trường hướng dẫn học sinh đăng ký học tại các trường học phù hợp theo 

văn bản của Bộ GD&ĐT; trường hợp các em không đăng ký được để học, giao cho 
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Phòng GD&ĐT và các trường cấp THPT tổ chức các em học cùng khối, chung 

thành 01 lớp, để tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bằng hình thức học khác phù hợp, 

đúng quy định, đảm bảo chất lượng.   

Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh: Tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày; tất cả học sinh ăn, ngủ và học tập trung tại trường; yêu cầu đảm bảo 

nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian học sinh 

học và ở lại nội trú trong trường. 

2. Nội dung dạy học: Các cơ sở giáo dục trên tinh thần tận dụng tối đa thời 

gian học trực tiếp, xác định các kiến thức, kỹ năng cốt lõi của các môn học để tổ 

chức dạy học vừa đảm bảo hoàn thành chương trình dạy học vừa có thể thích ứng 

trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp phải chuyển sang dạy trực tuyến. 

 IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Khi tổ chức dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp sau đây: 

 - Thông báo rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh không đi 

đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản thân hoặc học sinh 

hoặc người thân trong gia đình đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc 

có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… yêu cầu học 

sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thông báo ngay khi có tiếp xúc với các trường 

hợp F0, F1, F2, người đi từ vùng dịch về hoặc có biểu hiện bất thường về sức 

khỏe. Tổ chức đo thân nhiệt khách đến làm việc trước khi vào trường đảm bảo 

thuận lợi, nhanh chóng, không để tập trung đông người trước cổng trường; 

- Tổ chức đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, 

nhân viên chặt chẽ trước khi vào học và trong suốt thời gian học, để phát hiện kịp 

thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,.. đưa ngay 

về phòng cách ly (đã bố trí sẵn) và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý; 

- Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về khoảng cách đảm 

bảo phân luồng độc lập theo lớp tuyệt đối; đảm bảo khoảng cách giữa các lớp học); 

- Không sinh hoạt tập thể trực tiếp (chào cờ, các sinh hoạt đoàn, đội, các 

hoạt động giáo dục trải nghiệm…); 

- Giữa các tiết học giải lao tại phòng học; 

- Quản lý, phân luồng học sinh đi vệ sinh đảm bảo giữ khoảng cách theo 

khuyến cáo của ngành y tế; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phòng học, nhà vệ 

sinh; đảm bảo các phòng học và nhà vệ sinh thông thoáng bằng thông khí tự nhiên 

hoặc quạt; 

- Phân luồng học sinh đảm bảo khoảng cách tối đa, bố trí lệch giờ khi đến 

trường và ra về, không để tập trung đông người trước cổng trường (ví dụ: 1 ca sáng 

có 8 lớp bố trí 2 lớp vào học 6h40, 2 lớp vào học 6h50, 2 lớp vào học 7h00, 2 lớp 

vào học 7h10); 

- Không tổ chức bán trú cho học sinh; 

- Trong trường hợp phát hiện có học sinh là F1, F2 hoặc các trường hợp nghi 

nhiễm COVID-19 được phát hiện trong thời gian học tại trường: Kịp thời đưa ngay 

học sinh là F1, F2 hoặc trường hợp nghi nhiễm COVID-19 xuống phòng cách ly 
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tạm thời theo lối đi riêng, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã 

và cơ quan y tế địa phương để xử lý các bước tiếp theo; yêu cầu học sinh ở yên tại 

các lớp học không được ra ngoài; ổn định tâm lý học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên; căn cứ vào tình hình, diễn biến cụ thể để xử lý các bước tiếp theo đảm bảo 

nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định; 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, 

nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bênh COVID-19 khi 

ở nhà, đặc biệt là quy định 5K; thực hiện quy định “một con đường 2 điểm đến: Từ 

nhà đến trường học và ngược lại; không đi đến nơi khác (nếu có việc phải đi thì 

phải thông tin cho cô giáo chủ nhiệm biết để được hướng dẫn các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19); quán triệt phụ huynh, học sinh cho con dậy sớm để 

vệ sinh cá nhân ở nhà vệ sinh gia đình, để hạn chế sử dụng nhà vệ sinh tại trường, 

nhằm ngăn ngừa việc bị lây lan dịch bệnh COVID-19. 

 2. Tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Y tế 

và Ngành Giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học: 

- Văn bản liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở 

Y tế và Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học từ năm học 2021-2022; 

- Văn bản liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở 

GD&ĐT và Sở Y tế về Kế hoạch liên ngành về việc tổ chức dạy học trong tình 

hình mới; 

- Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc tổ chức dạy học trong tình hình mới; 

 - Văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GD&ĐT về quy 

định đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của trường học; 

 - Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

 - Các văn bản, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của UBND 

huyện ở từng thời điểm cụ thể. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng GD&ĐT, các trƣờng THPT, THCS&THPT dân tộc nội trú Hà 

Tĩnh, Trung tâm GDNN-GDTX:  

- Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức 

học theo khối; thời gian học buổi sáng, buổi chiều; môn học và nội dung dạy học 

theo các hình thức dạy học;  

- Có phương án tổ chức dạy học cho những học sinh đang bị kẹt ở các vùng 

dịch bệnh chưa thể về nhà để học tập; 

 - Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc dạy học của 

các cơ sở giáo dục; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho UBND huyện và Sở 

GD&ĐT. 

2. Phòng Y tế:  

Phối hợp Phòng GD&ĐT và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 
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đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn huyện. Hướng dẫn nội dung ký cam kết công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 giữa phụ huynh, học sinh với lớp, với nhà trường.  

3. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện:  

Tiếp tục cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tổ chức dạy học trong 

tình hình mới; thông tin, tuyên truyền, định hu ớng du   luạ n xã hội, đấu tranh phản 

bác các thông tin giả, xấu đọ c về các chủ tru o  ng, chính sách của Đảng, Nhà nu  ớc 

lie n quan đến việc dạy học và co  ng tác phòng, chống dịch.  

4. Trung tâm Y tế:  

Phân công cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục theo Hướng dẫn 

liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở 

GD&ĐT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học từ năm học 2021-2022. Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương 

và Ban giám hiệu các nhà trường kịp thời xử lý khi có trường hợp  F0, F1, F2  theo 

đúng quy định. 

 5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:  

- Tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và phụ huynh học sinh, 

khắc phục mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, 

nhất là việc tổ chức học trực tiếp ở các nhà trường; 

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

con hộ nghèo, các em mồ côi bố, mẹ, các em ở với ông, bà,… đảm bảo điều kiện 

tham gia học tập tốt. 

6. Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền để nhận được sự đồng 

thuận, ủng hộ, tham gia một cách tích cực của cán bộ, đảng viên, phụ huynh học 

sinh đối với việc tổ chức cho học sinh các cấp học trở lại trường học tập và tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định; chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, y tế,.. hỗ trợ các 

nhà trường nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn 

cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong quá trình tổ chức dạy học. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các trường học chuẩn bị và thực hiện tốt 

công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng các phương án để xử lý khi có 

tình huống dịch bệnh phát sinh trong trường học. 

 7. Các cơ sở giáo dục: 

 - Căn cứ các nội dung ở mục IV Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch và  

Phương án phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị; phương án phòng, chống 

dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong nhà trường; bố trí 

phòng cách ly riêng để cách ly khi xuất hiện các trường hợp F1, F2 và trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh; 

- Tổ chức họp phụ huynh bằng hình thức trực tiếp theo lớp, đảm bảo giãn cách 

theo quy định, để triển khai các biện pháp phối hợp dạy học trực tiếp và tham gia 

phòng chống dịch covid-19; tổ chức ký cam kết thực hiện đúng các quy định về 
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phòng chống dịch của phụ huynh với nhà trường và học sinh với lớp và nhà trường; 

 - Thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị, tuyên 

truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo 

viên, nhân viên; 

 - Quản lý thông tin cá nhân học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; yêu cầu 

học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thông báo ngay khi có tiếp xúc với các 

trường hợp F0, F1 hoặc có bất thường về sức khỏe; 

 - Khi có trường hợp nghi mắc hoặc F1, F2 tại cơ sở giáo dục báo cáo khẩn 

cấp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và cơ quan y tế địa phương để triển 

khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn; 

- Các trường học tổ chức việc dạy học sau khi đã hoàn thành các nội dung 

nêu trên. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trong tình hình mới, yêu cầu các 

phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- BCH Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;                                                                                         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC COVID-19 huyện; 

- Phòng VHTT; TTVHTT huyện; 

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính tri XH huyện; 

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;  

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Bảo 
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