
 UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

V/v  tiếp tục thực hiện  

các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

 

  

              Kính gửi:  

 - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

 - Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; 

 - Các Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống. 

 Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các đơn vị, trường học tiếp tục tạm dừng tổ chức các cuộc họp, hội 

nghị và các hoạt động tập trung chưa cần thiết; những cuộc họp, hội nghị và hoạt 

động cần thiết phải tổ chức thì số lượng không quá 20 người/phòng; đồng thời 

phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: khai báo y tế, đeo khẩu trang, 

rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 người ít nhất 2 mét. 

 2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy học trực tiếp trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông, mầm non; các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX-HN; 

các trung tâm ngoại ngữ, tin học; các trung tâm giáo dục kỹ năng sống; các lớp 

dạy thêm ngoài nhà trường đến hết ngày 30/6/2021. 

 3. Đối với các cơ sở, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập, nếu đáp ứng bộ 

tiêu chí về trường học an toàn theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 

09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thì Phòng GDĐT hoặc UBND 

xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền xem xét cho hoạt động; tùy theo diện tích 

phòng học để bố trí số lượng trẻ phù hợp, nhưng tối đa không quá 20 trẻ trong 

cùng một phòng học. Chủ lớp, chủ cơ sở phải triển khai đầy đủ các biện pháp 

phòng chống dịch; chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho trẻ và cho giáo 

viên, nhân viên. 

 4. Đối với các trường, các trung tâm, các cơ sở có tổ chức ôn thi lớp 12, 

phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 

 - Phải tự đánh giá theo bộ tiêu chí trường học an toàn về phòng, chống 

dịch Covid-19, không được hoạt động khi không đạt bộ tiêu chí.  

- Mỗi lớp bố trí không quá 20 học sinh đối với trường học, không quá 10 

học sinh nếu tổ chức tại nhà; đảm bảo khoảng cách giữa 2 học sinh tối thiểu 2 
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mét; thực hiện vệ sinh, sát khuẩn; mở cửa thông thoáng, mang theo dụng cụ 

uống nước, không dùng chung đồ dùng; hạn chế tiếp xúc gần.  

 - Thường xuyên nhắc nhở, quán triệt học sinh nhất là những thông tin 

mới, yêu cầu mới; yêu cầu thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhất là những người sẽ tham gia 

kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, hạn chế đi ra khỏi địa bàn tỉnh cho đến khi hoàn 

tất kỳ thi. Những người có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải đến ngay cơ sở 

y tế để kiểm tra. Những người thuộc diện F0, F1, F2; những người về từ các 

vùng dịch phải tự giác báo ngay cho cơ quan chức năng và cho nhà trường nơi 

mình học hoặc công tác để báo ngay cho Sở GDĐT được biết.  

 6. Các Trường, trung tâm thường xuyên phối hợp với địa phương rà soát, 

nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo các trường hợp 

F0, F1, F2; những người đến, về từ vùng có dịch; đặc biệt là những cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có 

phương án tổ chức thi phù hợp. 

 7. Thủ trưởng các đơn vị, chủ trường, chủ lớp, chủ cơ sở, người tổ chức 

các hoạt động chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong phạm vi mình phụ trách. 

 8. Các cơ quan quản lý giáo dục, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường 

xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm. Đề nghị UBND huyện, thành phố; 

UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn nếu có vi phạm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (b/c); 

- UBND huyện, TP (để p/h) 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Web Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.TCHC. 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 


		anhlinh@ninhthuan.gov.vn
	2021-06-11T16:08:49+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-06-11T16:14:35+0700


		2021-06-11T16:14:51+0700




