ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3260/UBND-GDĐT

Can Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc tổ chức dạy học trực tiếp
trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT trong toàn huyện;
- Giám đốc Trung tâm HNDN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 5993/UBND-VX, ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLNSGDĐT-SYT, ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về việc tổ chức dạy
học trong tình hình mới; căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện,
Ủy ban nhân dân huyện thống nhất triển khai một số nội dung sau:
1. Về hình thức tổ chức dạy học: Theo hình thức trực tiếp tại tất cả các trường tiểu
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm HNDN-GDTX trên địa bàn huyện, kể
từ ngày 15/9/2021. Phối hợp tốt việc tổ chức dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến và
các hình thức khác theo Văn bản số 1668/SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo.
2. Về phương án tổ chức dạy học: 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.
3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch
dạy học cụ thể cho từng môn học, phối hợp hiệu quả giữa hình thức dạy học trực tiếp và
trực tuyến. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho UBND huyện.
Các trường THPT thực hiện theo chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT.
4. Giao Phòng Y tế: Phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch liên
ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT, ngày 11/9/2021; Văn bản liên ngành số 3139/HDLNSGDĐT-SYT ngày 30/8/2021 của Sở GD&ĐT, Sở Y tế về thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVD - 19 trong trường học từ năm học 2021 - 2022.
Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp các trường học
chuẩn bị và thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh COVID - 19, bố trí cán bộ y tế làm
nhiệm vụ tại các trường học, sẵn sàng các phương án để xử lý khi có tình huống dịch bệnh
phát sinh trong trường học.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận, ủng
hộ của cha mẹ học sinh đối với việc tổ chức cho học sinh các cấp học trở lại trường học
tập.
Huy động các lực lượng hỗ trợ các nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh,
giáo viên, nhân viên trong quá trình tổ chức dạy học.
6. Các trường học:
Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của nhà
trường. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch số
1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 và các văn bản quy định hiện hành.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch; PCT - UBND huyện;
- Lưu: VT.
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