
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v tập trung triển khai thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục và công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.  

 Thực hiện Công điện số 136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; 

Công văn số 438-CV/TU ngày 08/02/2022 của Tỉnh ủy Kon Tum việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Thông báo số 

431/TB-VP ngày 09/02/2022 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê 

Ngọc Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị 

ngày 08/02/2022; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

 1. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trở lại làm việc ngay sau 

khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo nghiêm túc, tạo 

khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành 

tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-20221 và mục tiêu, nhiệm vụ 

giáo dục giai đoạn 2021-20252. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đi lễ chùa, tham gia các lễ hội trong giờ hành chính (nếu không 

được phân công). 

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch theo các hướng dẫn 

của Bộ GDĐT về kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học; đồng thời cập nhật thực hiện theo các văn bản hướng dẫn mới nhất 

của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, xem nhẹ việc phòng dịch nhưng cũng không thực hiện 

căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học 

sinh; phải luôn đề cao cảnh giác, bám sát tình hình, dự báo tốt, sẵn sàng triển 
                                                           

1 Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 07/02/2022 của Sở GDĐT về tình hình thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT trong năm 2021; 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 
2 Công văn số 1770/SGDĐT-VP ngày 05/10/2021 của Sở GDĐT về việc giao hệ thống chỉ 

tiêu giáo dục giai đoạn 2021-2025. 
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khai các phương án dạy học bảo đảm khoa học, phù hợp, hiệu quả nhằm ứng 

phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

3. Xây dựng kịch bản xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh; tổ chức 

tập huấn, thông tin cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng 

thuận trong việc đưa trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn. 

Không để lúng túng, xử lý kém hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra ở các nhà 

trường, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dạy học.  

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh 

học tập ở nhà, học tập ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến 

trường và từ trường về nhà; 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. 

4. Triển khai rà soát, thống kê các trường hợp cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm và 

chưa tiêm đủ các mũi vắc xin phòng COVID-19 đồng thời báo cáo Ban chỉ 

đạo, tăng cường tuyên truyền và có giải pháp nhằm đảm bảo 100% học 

sinh trong độ tuổi được tiêm phòng theo quy định3. 

5. Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc quản lý chỉ đạo tất cả cán bộ, 

công chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của đơn vị đảm bảo an toàn 

khi đến cơ quan đơn vị làm việc, không chủ quan, thiếu kiểm soát làm lây lan 

dịch bệnh trong đơn vị; nêu gương và khuyến khích tự kiểm tra sức khỏe, test 

nhanh kháng nguyên để đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình làm việc và 

triển khai dạy học trực tiếp. 

 6. Các cơ sở giáo dục cần: tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và trạng 

thái thoải mái cho học sinh tới trường; tăng cường hướng dẫn học sinh kiến thức 

phòng dịch, những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch để 

bảo vệ bản thân và cộng đồng; tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tăng 

cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học; tuyệt đối không để 

xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị nhiễm COVID-19. Phát 

động phong trào tương thân thương ái, hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp 

học sinh, giáo viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại 

đơn vị. 

 7. Tiếp tục triển khai dạy học đảm bảo nội dung chương trình năm học 

2021-2022 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT4 phù hợp 

                                                           
3 Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh Kon Tum Ban hành Hướng dẫn tạm thời Tiêu chí đánh giá và phân loại cấp độ dịch COVID-19. 
4 Công văn số 1623/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-2022; 

Công văn số 1702/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều 

chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2021-2022; Công văn số 

2449/SGDĐT-GDMNTH ngày 27/12/2021 của Sở GDĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN; Công văn số 
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với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối 

với học sinh.Việc tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức và kiểm tra đánh 

giá định kỳ phải phù hợp các nhóm đối tượng học sinh, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. Riêng đối với học sinh lớp 12, các đơn vị triển khai công tác dạy học 

và tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn và hiệu quả; hoàn thành 

chương trình dạy học lớp 12 năm học 2021-2022 đúng tiến độ, đảm bảo chất 

lượng5. 

 8. Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

 - Đảm bảo tuyệt đối công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường 

kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh khi các em trở lại trường sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt là học sinh trở về từ địa bàn 

được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) theo 

Thông báo của Sở Y tế Kon Tum.  

 -  Đối với F0 là học sinh: nhà trường phối hợp tốt với cơ quan y tế, cha 

mẹ học sinh và chính quyền địa phương trong quản lý, điều trị, chăm sóc đảm 

bảo sớm đưa các con trở lại học tập sau khi kết thức điều trị; Đối với các ca F0 

phát hiện trong thời gian học tập, phối hợp tốt với cha mẹ học sinh và cơ sở y tế 

đánh giá triệu chứng tiến hành điều trị, chăm sóc phù hợp theo tình hình sức 

khỏe nhằm sớm ổn định và đưa học sinh trở lại học tập. Đối với F1, tiến hành 

cách ly theo dõi phù hợp, tránh gián đoạn việc học tập của học sinh.  Kịp thời đề 

xuất các biện pháp theo dõi điều trị đối với học sinh F0 phát sinh trong nhà 

trường.  

9. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngành GDĐT tăng cường 

công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dạy và học tại 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum; kịp thời chỉ đạo công tác dạy học 

phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.  

10. Thực hiện công tác báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 

và công tác tổ chức dạy học (thay thế thời gian báo cáo tại Công văn số 

2410/SGDĐT-VP ngày 21/12/2021 của Sở GDĐT6), cụ thể như sau:  

a) Báo cáo thường xuyên 

- Thời gian báo cáo: chậm nhất 16h00 hàng ngày. Trong trường hợp số 

liệu không có sự thay đổi; các đơn vị vẫn phải ghi ngày cập nhật số liệu để tổ 

xử lý số liệu của Sở biết và kiểm dò. 

                                                                                                                                                                                     
1613/SGDĐT-GDMNTH ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai dạy học đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học từ ngày 20/9/2021; Công văn số 2373/SGDĐT-GDMNTH ngày 

16/12/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Công văn số 5766/BGDĐT-GDTH hướng dẫn 

tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch 

COVID-19. 
5 Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 24/01/2022 của Sở GDĐT về tổ chức dạy học lớp 12 và 

ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022. 
6 Về việc chấn chỉnh công tác báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức dạy 

học trên địa bàn tỉnh. 
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- Kênh báo cáo: tại 01 địa chỉ duy nhất trên website của Ngành theo 

đường link: http://kontum.edu.vn/bao-cao-so-lieu-truc-tuyen.html ở trang 

tính số 10, trong đó: 

+ Số liệu tiêm vắc xin: bổ sung cập nhật đến thời điểm gần nhất.  

+ Các yếu tố dịch tễ gồm các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh là đối tượng F0, F1 (ghi chú cả những trường hợp đã khỏi bệnh). 

+ Các hình thức tổ chức dạy học đến thời điểm hiện tại. 

b) Báo cáo đột xuất 

Trong trường hợp phát sinh mới ca F0 ở các đơn vị, đề nghị báo cáo khẩn 

qua zalo: KÊNH BC COVID-19_GDĐT KON TUM hoặc liên hệ đồng chí 

Nguyễn Đình Vinh, Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT, điện thoại: 0387 198 080. 

Đồng thời, báo cáo Sở GDĐT bằng văn bản qua Hệ thống VNPT Ioffice, trong 

đó có đầy đủ các thông tin cần thiết: nguyên nhân lây nhiễm, phạm vi ảnh 

hưởng, các bước xử lý, phương án tổ chức dạy học cụ thể ... 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó GĐ (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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