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- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 

297-TB/TU ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến 

dịch COVID-19; xét báo cáo, đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại 

Văn bản số 264/SGDĐT-VP ngày 09 tháng 9 năm 2021 về tình hình triển khai dạy 

học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương các địa phương sau khi xác định địa bàn an toàn, 

không có nguy cơ dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát được tình hình dịch bệnh có 

thể tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện linh hoạt các hình thức tổ 

chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo chỉ 

đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh(1). 

- Chủ động sẵn sàng các điều kiện để có thể chuyển đổi hình thức dạy học 

từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức học tập khác trong trường hợp dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng. 

- Quán triệt các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy và học. 

 3. Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn thực hiện công tác khử khuẩn các trường học, đảm bảo an toàn trước 

khi học sinh trở lại trường; phối hợp xử lý các tình huống y tế phát sinh trong quá 

trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các nhà trường. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

 - Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh, xác định địa bàn an toàn để triển 

khai dạy học trực tiếp. Đối với các địa bàn có nguy cơ, có thể áp dụng các hình 

thức dạy học phù hợp khác. Việc tổ chức dạy học trực tiếp có sự đồng thuận, cam 

kết của cha mẹ học sinh, cộng đồng và chính quyền địa phương. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kêu gọi, huy 

động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tự nguyện 
                                                           
(1) Tại Văn bản số 3269/UBND-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2021. 
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hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai phương thức dạy học có hướng 

dẫn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Báo các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách;  

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.THT. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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