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Đắk Lắk, ngày       tháng 9 năm 2021 

                                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 

Thực hiện Công văn số 8415/UBND-KGVX ngày 02/9/2021 về việc lùi thời 

gian năm học 2021-2022 và Công văn số 8665/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 về 

phương án dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 của UBND tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo và trình UBND tỉnh phương án tổ chức dạy học 

trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, bắt đầu thực hiện từ ngày 15/9/2021, cụ thể 

như sau: 

1. Các phương án tổ chức dạy học 

1.1. Đối với các cơ sở giáo dục ở “vùng xanh” - vùng bình thường mới  

- Các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ mầm non và học sinh đi học trực tiếp. 

Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức cho trẻ/học 

sinh học nội trú, bán trú. 

- Đối với trẻ mầm non cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: cho nghỉ 

ở nhà; học sinh cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: nhà trường tổ chức 

dạy trực tuyến và các hình thức học tập khác để đảm bảo học sinh theo kịp chương 

trình chung. 

- Đối với giáo viên cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: Nhà trường 

động viên, khuyến khích giáo viên đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” để 

tham gia dạy học trực tiếp; đồng thời phối hợp với các đơn vị trường học trên địa 

bàn huy động giáo viên ở “vùng xanh” tham gia dạy học để tận dụng tối đa thời 

gian dạy học trực tiếp. 

1.2. Đối với các cơ sở giáo dục ở “vùng vàng”- vùng nguy cơ  

- Các cơ sở giáo dục mầm non: tổ chức cho trẻ đi học trực tiếp, bố trí lịch học 

xen kẽ giữa các khối lớp đảm bảo 1 ngày học, 1 ngày nghỉ; đồng thời chủ động 

xem xét điều kiện thực tế để quyết định việc tổ chức bán trú.  

- Đối với giáo dục phổ thông: bố trí lịch học xen kẽ giữa các khối lớp, thực 

hiện mỗi tuần học sinh được học 50% trực tiếp, 50% trực tuyến và các hình thức 

học tập khác; không tổ chức nội trú, bán trú. Riêng các trường phổ thông dân tộc 

nội trú nếu tổ chức dạy học trực tiếp như các trường ở “vùng xanh” phải đảm bảo 

các điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”. 

- Đối với trẻ mầm non cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: cho nghỉ 

ở nhà; học sinh cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: nhà trường tổ chức 
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dạy trực tuyến và các hình thức học tập khác để đảm bảo học sinh theo kịp chương 

trình chung. 

- Đối với giáo viên cư trú thuộc địa bàn “vùng cam”, “vùng đỏ”: Nhà trường 

động viên, khuyến khích giáo viên đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” để 

tham gia dạy học trực tiếp; đồng thời phối hợp với các đơn vị trường học trên địa 

bàn huy động giáo viên ở “vùng xanh” tham gia dạy học để tận dụng tối đa thời 

gian dạy học trực tiếp. 

1.3. Đối với các cơ sở giáo dục ở “vùng cam” và “vùng đỏ” - vùng  nguy cơ 

cao và nguy cơ rất cao  

- Các cơ sở giáo dục mầm non cho tất cả trẻ nghỉ học ở nhà; phối hợp, hướng 

dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các hình thức 

phù hợp.  

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 không đến trường; nhà trường tổ chức cho học 

sinh học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện thực tế 

của học sinh và gia đình học sinh.  

* Lưu ý: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk thực 

hiện các phương án dạy học như trường phổ thông. 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức dạy học trực tiếp 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành Y tế như: Khử khuẩn phòng học, khuôn viên đơn vị; bố trí dung dịch sát 

khuẩn trước cổng trường, phòng học; tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi 

vào trường học; giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc; không tập trung đông người 

ngoài lớp học, sân trường và tuân thủ các khuyến cáo khác theo quy định. 

3. Công tác tổ chức, phối hợp thực hiện 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

triển khai các hình thức tổ chức dạy học tương ứng với các phương án nêu trên; 

đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch bệnh 

có thể xảy ra tại đơn vị. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo các trung tâm y tế tiến hành tổ chức test nhanh kháng 

nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng là học sinh ở các trường phổ 

thông dân tộc nội trú/các trường có tổ chức ở nội trú trước khi các em vào trường 

học trực tiếp và các thầy, cô giáo tham gia thực hiện dạy học với phương án “3 tại 

chỗ”. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế tại 

địa phương và thông báo mức độ nguy cơ dịch COVID-19 của ngành Y tế để quyết 

định, cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn (xã/phường/thị trấn; huyện/thị 

xã/thành phố) thực hiện các phương án dạy học phù hợp đã được UBND tỉnh cho 
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phép và Sở GDĐT hướng dẫn; chỉ đạo phòng GDĐT huy động giáo viên ở “vùng 

xanh” tham gia dạy học để tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp. 

Trên đây là phương án dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh 

COVID-19, Sở GDĐT kính trình UBND tỉnh thống nhất, cho chủ trương để kịp 

thời triển khai thực hiện.  

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Phạm Đăng Khoa 
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