UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DI LINH
Số: 2893 /UBND
V/v tổ chức dạy học trực tuyến
đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Di Linh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Di Linh
trong những ngày gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt ngày 22/11
phát sinh 14 ca, trong đó địa bàn xã Hoà Ninh ghi nhận 03 ca mắc Covid-19 là
học sinh trong cùng gia đình.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên
địa bàn huyện;Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Bắt đầu từ ngày 23/11/2021, các trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn xã Hoà Ninh chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, riêng
Trường Mầm non Hoà Ninh cho học sinh nghỉ học và hướng dẫn thực hiện các
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà theo hướng dẫn tại Văn bản số
1592/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
và hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục, cho đến khi có thông báo mới.
2. Đối với các trường học trên các địa bàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện:
Từ ngày 23/11/2021 cho những lớp có học sinh, giáo viên thuộc trường hợp F1,
F2 nghỉ học chuyển sang dạy học trực tuyến để cách ly y tế theo quy định.
3. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng
Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trường dạy học trực
tiếp tiếp tục triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
của nhà trường theo Phương án số 2337/PA-SYT-SGDĐT, ngày 12/11/2021 của
Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về triển khai phương án phòng,
chống dịch Covid-19 tại các trường học, cơ sở giáo dục giáo dục và đào tạo trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh Covid19 của các đơn vị trường học đã được UBND huyện Di Linh phê duyệt.

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các
đơn vị trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đặc
biệt công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện thông điệp 5K trong đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc dạy học trực tuyến đảm bảo chất lượng,
đúng kế hoạch thời gian năm học và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương
trình năm học 2021-2022; kịp thời tổng hợp, đề xuất những khó khăn, vướng
mắc phát sinh về UBND huyện để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
5. Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục
và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận dộng phụ huynh học sinh, nhân dân chấp hành nghiêm các quy
định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn
biến dịch bệnh trên địa bàn để phối hợp tham mưu, đề xuất UBND huyện thay
đổi hình thức tổ chức dạy học phù hợp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
huyện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCTUB;
- LĐVP;
- Lưu:VT, VX.
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