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V/v triển khai KH 466/KH-UBND của
UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;
- Các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh
về việc triển khai 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” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2529/SHDĐT-CTTT ngày
14/12/2021 của Sở GD-ĐT về việc triển khai Kế hoạch 466/KH-UBND của
UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,
Phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường học, nhóm trẻ độc lập tư thục triển khai một
số nội dung sau:
1. Theo Thông báo số 4270/TB-SYT ngày 08/11/2021 của Sở Y tế về đánh
giá cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Hồng Lĩnh là cấp độ 2 (nguy cơ trung
bình). Do vậy, các trường mầm non, nhóm trẻ độc lập tư thục tiếp tục thực hiện
Kế hoạch số 1879/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 24/9/2021 của Sở GDĐT - Sở Y tế
và Công văn số 1440/UBND-GDĐT ngày 24/9/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh
về tổ chức dạy học cấp mầm non trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh
COVID-19. Đối với các trường TH, THCS, TH&THCS tiếp tục thực hiện theo Kế
hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GDĐT Sở Y tế về tổ chức dạy học trong tình hình mới và Công văn số 1353/UBNDGDĐT ngày 24/9/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về tổ chức dạy học trực tiếp
trong tình hình mới.
2. Tiếp tục triển khai đầy đủ, thường xuyên các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19, duy trì nghiêm việc thực hiện quy định 5K (nhất là quy định đo
nhiệt độ, đeo khẩu trang, phân luồng tuyệt đối giữa các lớp học, cài đặt APP PCCOVID, khai báo y tế bằng quét mã QR).
3. Chủ động phối hợp với Trung tâm y tế thị xã, Trạm y tế phường, xã tổ
chức tiêm chủng Vaccine cho học sinh trong độ tuổi khi có kế hoạch.
Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về sự nguy hiểm của vi rut
SARS-CoV-2, đặc biệt là của biến chủng OMICRON của vi rut SARS-CoV-2
cũng như các dịch bệnh dễ phát sinh trong mùa Đông, mùa Xuân để từ đó nâng

cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cộng đồng về phòng,
chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
4. Các đơn vị thường xuyên cập nhật báo cáo số liệu, thông tin về công tác
phòng, chống COVID-19 trên trang tính Google sheet của Phòng GD-ĐT và phần
mềm cơ sở dữ liệu ngành (https://csdl.moet.gov.vn). (Phòng gửi các văn bản, tài
liệu liên quan).
Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường, chủ các
nhóm trẻ độc lập tư thục thực hiện nghiêm túc cho đến khi có văn bản hướng dẫn
tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ COVID-19 thị xã và phường, xã;
- Phòng: GD-ĐT, Y tế;
- TT Y tế thị xã; Trạm y tế phường, xã;
- Lưu: VT.
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