
    UBND TP. BUÔN MA THUỘT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:        /PGDĐT-VP                      

 

           Buôn Ma Thuột, ngày        tháng 4 năm 2022 

  Về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ 

em mầm non và học sinh tiểu học, lớp 6,7,8 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. 
 

 Thực hiện Công văn số 1175/UBND-VP ngày 14/4/2022 của UBND thành 

phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, lớp 

6,7,8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Hiệu trưởng các trường thực 

hiện các nội dung sau: 

1.  Tổ chức các hoạt động vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại 

trường học trực tiếp từ ngày 18/4/2022. 

2. Sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy và học sau thời gian nghỉ 

học để phòng chống dịch; tranh thủ thời gian còn lại của năm học để củng cố kiến 

thức, ôn tập, kiểm tra cuối năm đảm bảo chất lượng; phối hợp chặt chẽ với gia đình 

học sinh nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái độ, kỹ 

năng để sớm thích nghi, ổn định trong học tập và rèn luyện.  

3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 379/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk, Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID trong trường học 

(sửa đổi, bổ sung lần 2) và các văn bản có liên quan. 

4. Tổ chức bếp ăn tập thể, khu bán trú, nội trú phải đảm bảo các điều kiện vệ 

sinh phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 5. Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo nhanh về tình hình học sinh 

đi học trở lại (đối với học sinh chưa đi học trở lại cần nêu rõ lý do) và tình hình 

duy trì, ổn định nề nếp dạy học của đơn vị trước 14 giờ 30 hàng ngày về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận chuyên môn). 

Nhận được Công văn này đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực 

hiện./.  

 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Sở GD& ĐT (để b/c); 

- UBND Tp (để b/c); 

- LĐ&CV Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                                               Mai Thị Hồng Hà 
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