
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-GDĐT
V/v tổ chức dạy học trực tiếp 
tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn huyện

Thanh Miện, ngày  23  tháng  3  năm 2022

                                
Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 279/SGDĐT-GDTrH ngày 22/3/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở 
giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất phương án tổ chức dạy và học tại 
các đơn vị cụ thể như sau:  

           1. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, THCS Nguyễn Lương 
Bằng tiếp tục cho học sinh các khối lớp đến trường học trực tiếp tại trường. 

           2. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh của từng địa phương, Hiệu trưởng các 
trường Mầm non, Tiểu học, THCS đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 để chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị 
trấn về thời gian, đối tượng học sinh học trực tiếp; việc tổ chức ăn bán trú, học 
buổi 2, tổ chức dạy thêm học thêm đối với cấp THCS và báo cáo với UBND 
huyện thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát tiến độ 
thực hiện chương trình đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng Kế hoạch 
thời gian năm học của UBND tỉnh. Thực hiện Chương trình giáo dục theo đúng 
hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo về 
việc thực hiện Chương trình ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022. 
Khi cho học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục phải rà soát kết quả dạy học 
trực tuyến, tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung, kiến thức, kỹ năng cho học sinh 
nhất là học sinh cuối cấp. 

            4. Các cơ sở giáo dục cho học sinh học trực tiếp phải thực hiện nghiêm 
túc các quy định về phòng, chống dịch; chuẩn bị thật tốt các điều kiện đảm bảo 
an toàn cho học sinh. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong thời 
gian học sinh học ở trường; tích cực thông tin tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên 
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và học sinh về việc phòng, chống dịch. Thực hiện đúng các hướng dẫn của cơ 
quan y tế về việc xử lý đối với các trường hợp  là F0, Fl theo quy định.

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 
UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 
nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện  nếu có khó khăn, 
vướng mắc cần kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện) để được hướng dẫn giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu:  VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                
                  Khổng Quốc Toản
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