UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 24

/KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuy Phước, ngày 14 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường MT, PT trực thuộc
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung);
Thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Thực hiện Công văn số 591/UBND-VX ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh
Bình Định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tỉnh;
Thực hiện Kế hoạch 254/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước xây dựng Kế hoạch tiếp tục tổ chức
dạy học trực tiếp tại các trường MN, PT trực thuộc như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc chuyển hướng chiến lược
phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”;
- Xác định phương thức tổ chức dạy học trực tiếp, biện pháp quản lý, chuẩn
bị các điều kiện đảm bảo triển khai hoạt động dạy học phù hợp với diễn biến của
dịch bệnh tại các địa phương;
- Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh
thông qua chuẩn bị các kịch bản ứng phó, tránh bị động, lúng túng trong tổ chức
dạy học trực tiếp;
- Đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra nhằm
góp phần kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của người dạy,
người học;
- Thường xuyên giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ
mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào
trường học;

- Tăng cường sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và
toàn xã hội trong việc tiếp tục chuyển hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19”.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN ÁP DỤNG
1. Đối tượng: viên chức, người dạy, người học, người lao động trong các cơ
sở giáo dục và phụ huynh học sinh.
2. Phạm vi: Toàn ngành Giáo dục huyện Tuy Phước.
3. Thời gian: Áp dụng từ ngày 14/02/2022 đến khi có chủ trương mới của
Trung ương, của tỉnh về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”.
III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP
- Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương
và địa phương;
- Thực hiện đầy đủ quy định tại Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học.
IV. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ THEO CÁC
CẤP ĐỘ DỊCH
1. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 1: nguy cơ thấp (bình
thường mới) tương ứng với màu xanh và cấp độ 2: nguy cơ trung bình tương
ứng với màu vàng
Cấp
học
MN

Phương thức tổ chức quản lý
Trực tiếp (dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú ở những nơi đủ điều
kiện).
Tổ chức dạy học trực tiếp, có tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày ở

TH

những nơi đủ điều kiện và dạy bổ sung kiến thức theo các hướng dẫn
của Phòng GDĐT.

Tổ chức dạy học trực tiếp và dạy bổ sung kiến thức theo hướng dẫn
THCS của Phòng. Bố trí và tận dụng tối đa các phòng học và phòng chức
năng để tăng cường dạy bổ sung kiến thức đảm bảo đúng tiến độ,
tránh nhồi nhét kiến thức cho học sinh.
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2. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 3: nguy cơ cao, tương ứng
với màu cam
Cấp
học
MN

TH

THCS

Phương thức tổ chức quản lý
Trẻ dưới 03 tuổi không đến trường. Nhà trường hướng dẫn cha mẹ
chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi tại nhà qua zalo, video, truyền hình...
Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả các khối lớp, học 1
buổi/ngày; tạm dừng tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả các khối lớp; tạm dừng tổ
chức các hoạt động ngoại khoá.

3. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 4: nguy cơ rất cao, tương
ứng với màu đỏ
Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý
Chỉ có trẻ 5 tuổi đến trường; các độ tuổi còn lại nhà trường hướng dẫn

MN

TH

phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ trẻ tại nhà qua zalo, video, truyền
hình ...
- Khối 1, khối 2 và khối 3 không đến trường. Giáo viên chủ nhiệm
hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập.
- Khối 4 và khối 5 dạy học trực tiếp. Mỗi buổi chỉ dạy trực tiếp một
khối. Bố trí phòng học giãn cách.

Tổ chức dạy học trực tiếp luân phiên hàng tuần cho từng khối lớp; ưu
THCS tiên dạy học trực tiếp đối với khối lớp 6 và khối lớp 9. Mỗi buổi chỉ
dạy học trực tiếp một khối lớp; các khối lớp còn lại dạy học trực
tuyến. Bố trí phòng học giãn cách.

V. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ KHI PHÁT HIỆN F0
Khi phát hiện F0, giáo viên chủ nhiệm báo cáo với lãnh đạo trường danh sách
học sinh tiếp xúc gần với F0. Nhà trường phối hợp với trạm y tế địa phương tiến hành
3

xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhóm học sinh, giáo viên là F11, cho các em F0 tạm
dừng đến trường, cách ly và điều trị y tế theo quy định; đồng thời thông báo cho gia
đình biết và cử giáo viên hỗ trợ các em học tập.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
các quy định trong Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong
trường học (sửa đổi, bổ sung).
2. Căn cứ cấp độ dịch của từng xã, thị trấn mà quyết định triển khai phương
thức tổ chức dạy học phù hợp.
3. Viên chức quản lí ở các đơn vị trực thuộc căn cứ vào kịch bản để tổ chức
phương thức dạy học và biện pháp quản lý phù hợp. Trường hợp cần thiết, phải áp
dụng các biện pháp cao hơn các biện pháp nêu tại kịch bản này thì Thủ trưởng đơn
vị phải báo cáo xin ý kiến cấp trên.
4. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đảng viên, công chức,
viên chức vận động, tuyên truyền người thân và gia đình tiếp tục hỗ trợ học sinh
đến trường học tập trực tiếp đảm bảo an toàn.
Trên đây là Kế hoạch tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo thích ứng
với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tuy Phước, Phòng Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc(thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Ngọc Tố Nương
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F1: Khái niệm F1 được quy định tại khoản 1.8.3 trang 06 của Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID19 trong trường học.
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