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Số:

1598/KH-SGDĐT

Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục theo phương án toàn tỉnh
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc quản lý và tổ chức dạy học trực
tuyến trong cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống ứng dụng (App)
“An toàn Covid-19”;
Căn cứ Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 trong trường học;
Căn cứ Công văn số 234/VP-KGVX ngày 20/7/2021 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc rà soát, xây dựng bổ sung Kế hoạch phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đáp ứng tình hình dịch hiện nay.
II. MỤC TIÊU
1. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề cao
kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai, thực hiện
có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với việc tổ chức
các hoạt động giáo dục trong trạng thái bình thường mới.
2. Thực hiện tốt phương châm tổ chức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp,
truy vết nhanh. Hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc Covid-19 trong cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục; học sinh, sinh viên, học
viên. Giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của ngành giáo dục.
3. Chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập
và lây lan đồng thời sẵn sàng phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
có thể xảy ra trên địa bàn. Kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành khác khoanh
vùng, dập dịch không để dịch có cơ hội lây lan ra cộng đồng.
III. NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG
Cách ly xã hội áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ.

2

Đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống “An toàn Covid19” theo Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống ứng dụng (App) “An toàn
Covid-19”.
Đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học
theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục Đào
tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 trong trường học.
Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và
cơ sở giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày
30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non đáp ứng yêu cầu Chương
trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số
613/BGDĐT-GDMN ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chuẩn bị kỹ các điều kiện cho năm học mới 2021-2022, trong đó lưu ý
phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để lên phương án đảm bảo công tác dạy và học,
bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên và khai
báo y tế trung thực cho học sinh, giáo viên trước khi nhập học theo Thông báo
số 137/TB-VP ngày 17/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại
cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ngày
17/7/2021.
IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG DẠY
VÀ HỌC KHI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Phương án 1: Toàn bộ tỉnh Gia Lai thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1.1. Giáo dục Mầm non
a) Công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn hè 2021
Xây dựng phương án bồi dưỡng trực tuyến tại nhà cho cán bộ quản lý,
giáo viên cốt cán theo kế hoạch nội dung bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo bồi dưỡng trực tuyến cấp huyện,
cấp trường cho toàn thể cán bộ quan lý, giáo viên để chuẩn bị thực hiện nhiệm
vụ năm học 2021-2022.
b) Công tác khai giảng năm học mới 2021-2022
Chỉ đạo xây dựng các phương án, nội dung tổ chức khai giảng năm học
mới 2021-2022 phù hợp bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, tổ chức theo hình
thức xây dựng Video và gửi đến phụ huynh hoặc gửi các hình ảnh, nội dung,
chương trình khai giảng đến phụ huynh và phối hợp phụ huynh cho trẻ được tiếp
cận. Đối với phụ huynh không có điều kiện để thực hiện các hình thức trên giáo
viên điện thoại liên lạc và tuyên truyền, động viên trẻ kịp thời.
c) Tổ chức hoạt động giáo dục
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên phụ trách nhóm/lớp, điểm
trường trực để vệ sinh nhóm/lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Giáo viên xây dựng
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kế hoạch giáo dục phù hợp với bối cảnh trường, địa bàn, phù hợp với trẻ và sử
dụng thiết bị thông minh để tổ chức quay video truyền tải đến phụ huynh cho trẻ
tiếp cận. Lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt
động giúp trẻ em đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho trẻ có tâm
thế tốt để vào học lớp 1, đảm bảo trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương
trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học;
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên phụ trách với phụ huynh để
chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất, đảm bảo công tác phòng dịch và thực hiện
tiến độ kế hoạch giáo dục hiệu quả. Đặc biệt quan tâm trẻ em thiệt thòi, trẻ em
có nhu cầu đặc biệt.
- Xây dựng các phương án đảm bảo các điều kiện để đón trẻ đến trường
trở lại sau khi hết giãn cách xã hội;
- Xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu dùng chung tạo thành
ngân hàng Video phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, giới thiệu các nguồn,
kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ ở nhà trong mùa dịch, tạo cho trẻ thể chất và tinh thần tốt nhất khi ở
nhà.
1.2. Giáo dục Tiểu học
a) Công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn hè 2021
Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán theo Kế hoạch
số 1406/KH-SGDĐT ngày 02/7/2021 và chỉ đạo bồi dưỡng trực tuyến cấp
huyện, cấp trường cho toàn thể cán bộ quan lý, giáo viên để chuẩn bị thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022.
b) Công tác khai giảng năm học mới 2021-2022
Lễ khai giảng năm học có thể tổ chức sau khi học sinh đi học trở lại hoặc
tổ chức trực tuyến nếu có điều kiện. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển
khai Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021-2022, nhất là việc triển
khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2.
c) Tổ chức hoạt động giáo dục
Điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà trường từ trực tiếp sang trực tuyến
trong suốt thời gian thực hiện giãn cách, bao gồm:
- Tổ chức hội họp, bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn tổ, khối;
triển khai kế hoạch dạy học được tiến hành dưới hình thức trực tuyến, không tập
trung;
- Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh
học tập thông qua các ứng dụng khác (nếu có) như zalo, dạy học trên truyền
hình,... Đối với học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số giáo viên cần phối
hợp với phụ huynh học sinh vận động học sinh tham gia học tập, giao bài tập,
kiểm tra và có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sau khi học sinh đi học trở lại, giáo
viên cần khảo sát năng lực từng em và có biện pháp phụ đạo, hỗ trợ cho những
học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng để đảm bảo chất lượng cho học sinh
theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
1.3. Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên
a) Công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn hè 2021
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Toàn bộ hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chính trị được
chỉ đạo và tổ chức trực tuyến, theo Kế hoạch số 1406/KH-SGDĐT ngày
02/7/2021, cụ thể:
- Mỗi giáo viên được cấp 01 tài khoản online trên hệ thống dạy học trực
tuyến của đơn vị bồi dưỡng;
- Các cơ sở giáo dục cử cán bộ, giáo viên tham gia học tập và quản lý;
- Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng do đơn vị bồi dưỡng tổ
chức có sự thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, đánh giá chính xác,
trung thực, khách quan.
b) Công tác khai giảng năm học mới 2021-2022
Tạm thời không tổ chức khai giảng hoặc từng cơ sở giáo dục trung học tổ
chức khai giảng trực tuyến thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn công tác phòng
chống Covid-19.
c) Tổ chức hoạt động giáo dục
Chuyển hoạt động tổ chức dạy và học qua hình trực tuyến, dạy học qua
Internet theo hướng dẫn Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 cả
Bộ GDĐT, Công văn số 526/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Sở GDĐT và
Công văn số 972/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2021 của Sở GDĐT về việc triển
khai Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 quy định về quản lý và
tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục
thường xuyên.
- Học sinh trên toàn tỉnh tạm dừng đến trường, tổ chức dạy và học trực
tuyến; giao bài học, bài tập cho học sinh học ở nhà dưới các hình thức (zalo,
email, phô tô chuyển qua bưu điện,......), thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám
sát để đảm bảo tiến độ dạy học, hoàn thành kế hoạch giáo dục của nhà trường và
của toàn ngành;
- Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch
dạy học phù hợp; chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật và hệ thống trực
tuyến, học qua Internet phù hợp với từng đơn vị, địa phương;
- Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy và học trực tuyến; xây dựng phương án
kiểm tra đánh giá trực tuyến phù hợp;
- Đối với các vùng khó khăn thiếu về điều kiện trực tuyến và Internet có
phương án giao bài học, bài tập phù hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bổ
sung kiến thức cho học sinh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và
không còn thực hiện giãn cách.
1.4. Công tác Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục
chuyên nghiệp
- Thực hiện huy động trẻ em vào mẫu giáo/mầm non, tuyển sinh đầu cấp
vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 bằng hình thức trực tuyến, tuyệt đối không tiếp nhận
hồ sơ tuyển sinh thông qua người nộp trực tiếp; chia thành nhiều đợt tuyển sinh
và kéo dài thời gian hơn so với điều kiện bình thường; việc đăng tải thông tin
tuyển sinh, thông báo kết quả tuyển sinh, hỗ trợ học sinh và cha mẹ học sinh
trong việc đăng kí tuyển sinh, nộp hồ sơ tuyển sinh... thông qua điện thoại,
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Email hoặc các mạng xã hội như Zalo, Facebook, phương tiện thông tin đại
chúng như đài phát thanh..., không để học sinh và cha mẹ học sinh tụ tập đông
người;
- Tạm hoãn triển khai thực hiện các hoạt động không bắt buộc phải thực
hiện đúng vào một thời điểm duy nhất trong năm học như tổ chức cho học sinh
thi lấy chứng nhận nghề phổ thông, kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc
gia, kiểm tra công tác tuyển sinh...;
- Đối với những hoạt động bắt buộc phải tiến hành như chấm thi/phúc
khảo bài thi ở những Kỳ thi quan trọng: Thực hiện làm việc trong điều kiện cách
li, ăn, ở tại chỗ cho tất cả các thành viên; có phương án chia nhỏ số người làm
việc chung trong 1 phòng; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 khác như phun khử khuẩn trước và sau khi tổ chức hoạt động, thường xuyên
dọn vệ sinh, khử khuẩn khu vực, phòng làm việc, bề mặt các trang thiết bị, vật
dụng...bằng hóa chất hoặc nước sạch sau mỗi buổi làm việc.
2. Phương án 2: Một số địa phương của tỉnh Gia Lai thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ
- Các địa phương hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: thực hiện theo phương án 1.
- Các địa phương chưa hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện và toàn tỉnh, Sở
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục
hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh
và của ngành Y tế. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 858/KH-SGD ĐT ngày
05/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đáp ứng từng cấp độ dịch Covid19 trong ngành giáo dục và đào tạo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành họp
trực tuyến, làm việc qua mạng. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm
đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, khai báo, cung cấp thông tin truy vết không
trung thực theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn việc điều chỉnh kế hoạch dạy
học và kiểm tra đánh giá định kỳ cho phù hợp với tình hình từng địa phương và
từng thời điểm.
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy
học trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý. Tham mưu với các cấp lãnh đạo
để bố trí nguồn nhân lực phục vụ tổ chức dạy học trực tuyến ở các cơ sở giáo dục.
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc trong
công tác phòng chống dịch và dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục.
2. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc
trong công tác phòng chống dịch và dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục
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thuộc thẩm quyền quản lý.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch, bố trí nguồn
lực cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học trực tuyến.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh,
sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.
3. Các đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Trung
tâm Ngoại ngữ tư thục; dịch vụ tư vấn du học; hoạt động kỹ năng sống
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp
phòng, chống dịch.
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện của đơn vị
bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phối hợp với phụ huynh trong tổ chức dạy
học trực tuyến. Triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng
dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến đảm
bảo chất lượng.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục
theo phương án toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ. Kế hoạch này có thể được cập nhật và điều chỉnh theo hướng
dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, của Sở Y tế cho phù hợp với quá trình triển khai
công tác phòng chống dịch bệnh thực tế của ngành giáo dục và của địa phương./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh;
- Sở Y tế (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP (thực hiện);
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện (thực hiện);
- Trung tâm Noại ngữ tư thục; dịch vụ tư vấn du học;
hoạt động kỹ năng sống (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

