ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3735 /UBND-GD&ĐT

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v cho học sinh tạm dừng đến trường
để phòng, chống dịch bệnh covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã, thị trấn trong huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện;
- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX.
Căn cứ Văn bản 9637/UBND-VX2, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 đối với các
trường học;
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn cả nước
nói chung và huyện Vĩnh Tường nói riêng, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo
viên, học sinh trong toàn huyện, đồng thời nâng cao cảnh giác trong công tác
phòng chống dịch Covid 19 trong cộng đồng,
UBND huyện yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện thực hiện
tốt một số nội dung sau:
1. Cho học sinh các trường trung học phổ thông, TTGDNN&GDTX trên
địa bàn huyện tạm dừng đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học
trực tuyến từ ngày 18/11/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm:
- Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, chỉ đạo giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn kết nối, thiết lập nhóm trao đổi với phụ huynh, học
sinh để thực hiện nhiệm vụ dạy học và phòng chống dịch đảm bảo tiến độ, chất
lượng, hiệu quả.
- Tổ chức tổng vệ sinh sạch sẽ trường, lớp, khuôn viên nhà trường; phân
công lịch trực cho cán bộ quản lý và người lao động cơ quan; tăng cường công
tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ. Chủ động xây
dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an
toàn, an ninh trật tự, an toàn phòng dịch.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của
các cơ quan chuyên môn để phục vụ tốt, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở
lại. Phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức
khỏe học sinh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cấp quản lý.
- Lập danh sách theo dõi chặt chẽ các đối tượng F0, F1, F2 của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND huyện (qua
Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường) theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐ huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu VT.
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