
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-PGDĐT Hải Châu, ngày       tháng      năm 2022 
V/v tổ chức dạy học trực tiếp 

tại các cơ sở giáo dục mầm non  

trên địa bàn quận 

 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm y tế quận Hải Châu; 

- Các phòng ngành chức năng liên quan thuộc quận; 

 - UBND 13 phường thuộc quận; 

 - Hiệu trưởng, chủ các cơ sở GDMN thuộc quận. 

Thực hiện Công văn số 7509/UBND-KGVX ngày 08/11/2021 của UBND 

thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở 

giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố; Thông báo số 83/TB-VP ngày 

10/02/2022 về kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành 

phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo ngày 08/02/2022; Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

phố tại Công văn số 361/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/02/2022 về việc tổ chức 

dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố và việc 

khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của cha, mẹ trẻ mầm non; Chủ tịch UBND quận 

chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp 

a) Các trường mầm non thuộc quận, các nhóm lớp độc lập tư thục (sau đây 

gọi tắt là các cơ sở giáo dục mầm non) tại địa bàn có cấp độ dịch COVID-19 

(cấp độ dịch) 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp. 

b) Thời gian được phép tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

mầm non thuộc quận bắt đầu từ ngày 01/03/2022.  

Trong trường hợp các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo đầy đủ các điều 

kiện tổ chức dạy học trực tiếp và có nhu cầu mở cửa trường học trở lại trước 

ngày 01/03/2022, phải hoàn thiện kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, phương án 

phòng chống dịch COVID-19, báo cáo UBND quận trước 02 ngày (qua Phòng 

Giáo dục – Đào tạo quận (Tổ Kiểm tra-KĐCLGD nhận)) để được kiểm tra các 

điều kiện theo quy định trước khi tổ chức dạy học trực tiếp. 

c) Trên cơ sở đăng ký đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ 

trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, 

phương án phòng chống dịch COVID-19, báo cáo UBND quận (qua Phòng Giáo 

dục – Đào tạo quận) để được kiểm tra các điều kiện theo quy định trước khi tổ 

chức dạy học trực tiếp. 

2. Yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy 

học trực tiếp 
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a) Hiệu trưởng, chủ các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục quán triệt thực 

hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, UBND 

quận và các cơ quan chức năng liên quan về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), cha mẹ trẻ trong phòng, chống 

dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng.  

b) Rà soát, củng cố, bổ sung kịp thời các điều kiện quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung). Các cơ sở giáo dục mầm 

non thuộc quận hoàn thành việc thực hiện phương án vệ sinh trường lớp, 

phương án tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch đã định 02 ngày trước khi 

triển khai dạy học trực tiếp. 

c) Chỉ những cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 mới 

được tổ chức dạy học trực tiếp; những cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có cấp 

độ dịch 4 tổ chức dạy học trực tuyến; CBGVNV, học sinh cư trú trên địa bàn có 

cấp độ dịch 4 không đến trường. Căn cứ vào sự thay đổi cấp độ dịch tại địa bàn 

cơ sở giáo dục mầm non đóng chân, tình hình CBGVNV, học sinh thuộc F0, F1, 

cư trú tại các địa bàn có cấp độ dịch 4, Hiệu trưởng, chủ các cơ sở giáo dục mầm 

non chủ động quyết định thay đổi hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực 

tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến phù hợp.  

d) Hiệu trưởng, chủ các cơ sở giáo dục mầm non cần nghiên cứu, quán triệt 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các mục 

2, 3, 4, 5 và 6 Công điện số 136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp. 

3. Yêu cầu về chuyên môn trong tổ chức dạy học trực tiếp 

Các cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu 

quả việc tổ chức dạy học trực tiếp; chủ động thực hiện hướng dẫn chuyên môn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu tại Mục 3 Công văn số 

361/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/02/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại 

các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố (đính kèm) và các công văn 

có liên quan của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận  

- Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các cơ sở giáo dục mầm non 

thuộc quận trong việc tổ chức thực hiện các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, 

đảm bảo an toàn, các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng, triển 

khai các yêu cầu về chuyên môn trong tổ chức dạy học trực tiếp. 
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- Căn cứ Công văn số 7509/UBND-KGVX ngày 08/11/2021 của UBND 

thành phố và theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Y tế quận, Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị, phòng ngành chức năng liên 

quan, UBND 13 phường thuộc quận tham mưu UBND quận tổ chức kiểm tra, 

xử lí nghiêm hành vi vi phạm các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo UBND quận tình hình tổ chức thực hiện 

các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn, các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19, những khó khăn vướng mắc, những việc bất thường phát 

sinh để kịp thời tháo gỡ, xử lí trong quá trình triển khai thực hiện trước ngày 

25/02/2022.  

b) Đề nghị Trung tâm Y tế quận và yêu cầu Phòng Y tế quận  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các phòng ngành liên 

quan, UBND 13 phường và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận tiếp 

tục triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh theo kế hoạch quy định. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, UBND 13 phường kiểm 

tra, hướng dẫn chi tiết các cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận trong việc tổ 

chức thực hiện các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn, các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19.  

c) UBND 13 phường thuộc quận 

- Chủ trì và chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các nhóm lớp độc lập tư 

thục đang hoạt động tại địa bàn trong việc tổ chức thực hiện các điều kiện tổ 

chức dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn, các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19.  

- Tổ chức kiểm tra, xử lí nghiêm hành vi vi phạm các điều kiện, biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định tại các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn. 

- Báo cáo kịp thời về UBND quận (qua Phòng GDĐT quận) tình hình tổ 

chức thực hiện các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn, các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19, những khó khăn vướng mắc, những việc bất 

thường phát sinh để kịp thời tháo gỡ, xử lí trong quá trình triển khai thực hiện 

trước ngày 25/02/2022.  

d) Hiệu trưởng, chủ các cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận 

- Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT, 

tiến hành xây dựng và hướng dẫn các nhóm lớp ĐLTT trên địa bàn xây dựng kế 

hoạch dạy học trực tiếp và phương án phòng chống dịch COVID-19 của nhà 

trường, báo cáo UBND quận (qua Phòng GDĐT quận) trước ngày 22/02/2022 

để được kiểm tra các điều kiện theo quy định trước khi tổ chức dạy học trực tiếp. 

- Rà soát các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, nhân viên; bổ sung cơ sở vật 

chất để triển khai dạy học trực tiếp. 
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- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc 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. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về thực hiện các điều kiện, biện pháp để đảm 

bảo yêu cầu, an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các yêu cầu về chuyên môn 

trong tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở phụ trách. 

- Báo cáo kịp thời về UBND quận (qua Phòng GDĐT quận) tình hình tổ 

chức thực hiện các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn, các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19, những khó khăn vướng mắc, những việc bất 

thường phát sinh để kịp thời tháo gỡ, xử lí trong quá trình triển khai thực hiện 

trước ngày 25/02/2022.  

Nhận được Công văn này, đề nghị Trung tâm Y tế quận và yêu cầu các 

phòng, ngành chức năng liên quan, UBND 13 phường, Hiệu trưởng, chủ các cơ 

sở giáo dục mầm non thuộc quận nghiêm túc, khẩn trương phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 thành phố (b/c); 

- Sở GDĐT thành phố (b/c); 

- Thường trực Quận ủy; 

- CT, PCT UBND quận (A.Dũng); 

- UBMTTQVN quận, các Hội – Đoàn thể quận; 

- CVP, PCVP UBND quận (C.Huyền); 

- Lưu: VT, PGDĐT.Phước 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Trương Thanh Dũng 
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