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UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /HD-PGDĐT                         Krông Nô, ngày 15 tháng 11  năm 2021 

 

HƢỚNG DẪN 

Thực hiện các phƣơng án tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trƣờng, đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 

tại địa phƣơng 

 

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Đăk 

Nông về ban hành Quyết định Điều chỉnh, thay thế một số nội dung Kế hoạch tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 

22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Phương án số 2934/PA-SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Đăk 

Nông về phương án kịch bản với các tình huống khi có ca bệnh Covid-19 tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc trên 

địa bàn huyện thực hiện các phương án tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà 

trường, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh 

Covid-19 tại địa phương cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Chủ động, linh hoạt thực hiện các phương án, xây dựng, tổ chức các hoạt 

động giáo dục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở 

giáo dục trực thuộc trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường 

hợp nghi nhiễm, ngăn chặn kịp thời tình trạng dịch bệnh lây lan trong các cơ sở 

giáo dục; 

- Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: “vừa hoàn thành chương trình, kế hoạch 

năm học 2021 - 2022 đạt chất lượng, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19”; 

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, UBND tỉnh, ngành Y tế và 

ngành Giáo dục, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện, UBND huyện, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tinh thần của cán bộ quản lý, giáo viên, học 

sinh; 
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- Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục khác một cách chủ động, 

linh hoạt ứng với từng cấp độ do cấp thẩm quyền công bố. 

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH 

1. Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh. 

2. Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. 

3. Cấp độ 3: Nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. 

4. Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. 

* Lưu ý: Việc tổ chức dạy học trực tiếp và các hoạt động tập trung trong 

trường học không bao gồm khu cách ly y tế và khu vực phong tỏa. 

III. CÁC PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG VỚI 

TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH 

Các đơn vị căn cứ văn bản thông báo cấp độ dịch cấp huyện, đối chiếu với 

cấp độ dịch tại địa phương nơi đơn vị đóng chân và hoạt động để áp dụng, chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp:  

1. Quy định đối với từng phƣơng án tƣơng ứng với từng cấp độ 

a) Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh. 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 

trực tiếp, tiếp tục củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, 

phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh 

diễn biến phức tạp; 

 - Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định; phối hợp chặt chẽ với gia 

đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với cơ sở 

y tế địa phương xây dựng phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh 

một cách kịp thời và có hiệu quả. 

- Đối với cuộc họp, các hoạt động ngoại khoá, tổ chức ngày kỷ niệm, ngày 

thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, hoạt động lễ hội, nhà trường phải 

xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, 

đảm bảo theo các quy định chung về phòng, chống dịch của tỉnh, của huyện. Thủ 

trưởng đơn vị chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định, kịp thời báo cáo tình hình triển khai với cấp trên theo 

quy định; CB, GV, NV và học sinh tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Thông điệp 5K; đại biểu và phụ 

huynh tham gia các hoạt động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 và đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày) 

hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, đồng thời thực hiện nghiêm quy 

định của Thông điệp 5K.  

b) Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. 
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- Các trường mầm non, tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 

trực tiếp, tiếp tục củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, 

phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh 

diễn biến phức tạp; 

 - Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định; phối hợp chặt chẽ với gia 

đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với cơ sở 

y tế địa phương xây dựng phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh 

một cách kịp thời và có hiệu quả. 

- Đối với các cuộc họp, các hoạt động ngoại khoá, tổ chức ngày kỷ niệm, 

ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, hoạt động lễ hội; nhà trường 

phải xây dựng kế hoạch tổ chức giảm quy mô số lượng tham gia, điều chỉnh hình 

thức, thời lượng tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, 

đảm bảo theo các quy định chung về phòng, chống dịch của Tỉnh, của Huyện; Thủ 

trưởng đơn vị chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định, kịp thời báo cáo tình hình triển khai với cấp trên 

theo quy định; CB, GV, NV và học sinh tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Thông điệp 5K; đại biểu và phụ 

huynh tham gia các hoạt động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 và đã được tiêm 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày) 

hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; đồng thời thực hiện nghiêm quy 

định của Thông điệp 5K. 

* Lưu ý: Ngoài trời: ≤30 người; Trong nhà: ≤20 người và không quá 50% 

công suất (trừ các cuộc họp quan trọng quan trọng được sự cho phép của cấp trên). 

c) Cấp độ 3: Nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. 

- Các trường tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp kết 

hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở 

giáo dục quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ 

thông, ưu tiên dạy học trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lớp 9, bảo đảm giãn cách 

phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

- Các trường mầm non xem xét điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương 

xây dựng kế hoạch quyết định tổ chức học trực tiếp đối với từng khối lớp, kết hợp 

với việc xây dựng video hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ trẻ cách chăm sóc khi trẻ nghỉ 

học ở nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định; phối hợp chặt chẽ với gia 

đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với cơ sở 

y tế địa phương xây dựng phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh 

một cách kịp thời và có hiệu quả. 
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- Đối với các cuộc họp, các hoạt động ngoại khoá, tổ chức ngày kỷ niệm, 

ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, hoạt động lễ hội tạm dừng, 

không tổ chức (trừ các cuộc họp quan trọng và phải được sự đồng ý của cấp trên). 

d) Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ  

- Các trường tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến 

và kết hợp dạy học trên truyền hình, giao bài tự học, phiếu bài tập…; giáo viên 

phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết 

bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu 

học tập đến những em học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền 

hình. 

- Đối với các trường mầm non cho trẻ nghỉ học đến khi có thông báo mới. 

Đồng thời nhà trường chỉ đạo giáo viên xây dựng video hướng dẫn phụ huynh học 

sinh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ ôn tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp. 

- Đối với các cuộc họp, các hoạt động ngoại khoá, tổ chức ngày kỷ niệm, 

ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, hoạt động lễ hội không tổ 

chức (trừ các cuộc họp quan trọng và phải được sự đồng ý của cấp trên). 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị tổ chức làm việc 

bình thường tại đơn vị và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định của Thông điệp 5K (trừ các trường hợp đang thực hiện 

theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc cách ly y tế). 

2. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

- Chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh tại địa 

phương chỉ đạo, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn 

vị thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 

22/10/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của 

UBND tỉnh Đăk Nông về ban hành Quyết định Điều chỉnh, thay thế một số nội 

dung Kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-

UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong nhà trường theo các quy định của cấp trên; xây dựng phương án kịch bản ứng 

phó với các tình huống dịch bệnh trong trường học theo Phương án số 2934/PA-

SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về phương án kịch bản với các 

tình huống khi có ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đăk 

Nông. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền, thông tin về dịch bệnh, giúp cán bộ quản lý, giáo 

viên và học sinh hiểu đúng, tránh tâm lý hoang mang, bất an, lo lắng; không đăng 
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tải, chia sẻ những thông tin không chính thống về tình hình dịch bệnh trên mạng xã 

hội. 

- Bằng nhiều hình thức phù hợp, nhà trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi cha 

mẹ học sinh, học sinh về tình hình dịch bệnh tại địa phương, để học sinh yên tâm 

đến lớp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập. 

- Tùy theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, các cơ sở giáo 

dục chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 theo quy định của Phụ lục của công văn số 414/PGDĐT ngày 

25/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021 - 2022 một cách linh hoạt theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phù 

hợp với tình hình của địa phương theo khung kế hoạch thời gian năm học. 

- Theo dõi tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án tổ chức 

các hoạt động giáo dục, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phù hợp với từng cấp 

độ dịch bệnh tại địa phương và điều kiện thực tế của từng đơn vị. 

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

phòng, chống dịch Covid-19 và việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường 

học trực thuộc, đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Các cơ sở giáo dục 

- Căn cứ Quyết định công bố cấp độ dịch bệnh của UBND tỉnh, UBND 

huyện, và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để lựa chọn phương án và xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của đơn vị mình phù hợp với điều 

kiện thực tế; báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT trong những trường hợp cần thay 

đổi phương án tổ chức các hoạt động giáo dục tại đơn vị mình quản lý. 

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của 

đơn vị mình một cách chi tiết, linh hoạt, sát với từng cấp độ dịch bệnh tại địa 

phương, phù hợp với điều kiện của nhà trường và điều kiện học tập của học sinh. 

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức dạy và học theo phương án của 

nhà trường; tiếp tục xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với 

điều kiện thực tế, tổ chức biên soạn giáo án điện tử, xây dựng video clip, sẵn sàng 

chuyển sang các hình thức dạy học khác phù hợp với từng cấp độ dịch bệnh của 

địa phương. 

- Đối với học sinh đang điều trị bệnh, đang trong khu cách ly y tế, khu 

phong tỏa, cách ly tại nhà, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phân công giáo viên 

dạy trực tuyến và giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh giúp các em học 

sinh theo kịp chương trình giáo dục của nhà trường. 
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- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch và 

việc tổ chức dạy và học tại đơn vị mình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa 

phương, ngành Y tế và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch của địa phương. Tiến hành báo cáo kịp thời 

với cấp trên về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại đơn vị theo 

quy định. 

Một số lưu ý:  

- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo cho giáo viên, khi vào lớp dạy tiết 1, trước 

khi tổ chức dạy học nên hỏi xem trong lớp có học sinh nào có người nhà (ở cùng 

nhà) đi/đến/về từ các vùng dịch, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, ... để khuyến cáo 

học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa lây lang dịch 

bệnh trong trường học. 

- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên tuyên truyền đến tất cả học sinh thực hiện 

nghiêm túc thông điệp 5K; thực hiện việc đi đến trường học theo phương châm 

"Một cung đường - Hai điểm đến". 

- Quản lý chặt chẽ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là việc ra khỏi địa bàn huyện, việc khai 

báo y tế, tham gia các cuộc tụ tập đông người, ... 

Trên đây là Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các 

phương án tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- BCĐ phòng, chống dịch Huyện (để b/c); 

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CM MN, TH, THCS; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân; 

- Trung tâm BTXH nhà may mắn; 

- Các nhóm trẻ độc lập tư thục; 

- Lưu: VT, đ.c Hường. 

TRƢỞNG PHÒNG 

  
 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 
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