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Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

- Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, 

tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục 

mầm non.   

 Thực hiện Công văn số 1597/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn 

vị thuộc Thành phố; Thông báo số 309-TB/TU ngày 26/5/2021 của Thành ủy Hà 

Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn 

số 1639/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố  .  

  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT 

các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc 

các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Công văn số 1597/UBND-KGVX 

ngày 25/5/2021, Công văn số 1639/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 và các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-

19 đồng thời lưu ý một số điểm như sau:  

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên tại các đơn vị, trường học. 

-  Thủ trưởng các đơn vị quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên phải gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch 

trong phạm vi quản lý tuyệt đối không hoang mang, lo lắng, thái quá. Mọi 



trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện 

các quy định về phòng, chống dịch phải xác định rõ trách nhiệm để xử lý 

nghiêm minh theo đúng quy định.  

 2. Tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các 

nhà trường, các cơ sở giáo dục  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, 

khuyến khích làm việc trực tuyến đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng 

dịch. Hạn chế tổ chức các cuộc họp trực tiếp, nếu cần thiết phải tổ chức thì bố trí 

ngồi giãn cách tối thiểu 2m theo điều kiện thực tế của đơn vị. Thường xuyên vệ 

sinh, khử khuẩn trước và sau các cuộc họp, để phòng họp, phòng làm việc thông 

thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa trung tâm. 

- Thủ trưởng các đơn vị trường học chủ động phối hợp với phụ huynh học 

sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ 

GDĐT và Thành phố. Trước 15h00 hằng ngày phải cập nhật tình hình cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh diện F0, F1, F2, F3 và tình hình trong các khu vực 

bị phong tỏa, cách ly (nếu có) để báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố. 

 3. Tăng cường công tác quản lý tại các đơn vị, nhà trường  

- Trong thời gian này, những cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các nhà 

trường, các cơ sở giáo dục đi ra khỏi Thành phố trong các ngày nghỉ (ngoài giờ 

hành chính) phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên 

và phải báo cáo lại khi trở về Thành phố đồng thời khai báo y tế Online thông 

qua các ứng dụng “BLUEZONE“, “VietNam Health Declaration”, “NCOVI” 

hoặc qua website https://tokhaiyte.vn trong vòng 24h từ khi có mặt tại Thành 

phố. 

- Riêng đối với học sinh khối lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi Thành phố từ 

nay cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, 

hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình. Chủ động ôn tập tại nhà, giữ gìn sức 

khỏe để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.   

 - Những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc các nhà 

trường, các cơ sở giáo dục có liên quan với người đi đến những vùng, những nơi 

có bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của cơ quan y tế có thẩm quyền phải 

được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ và phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị. Nếu 

có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải 

https://tokhaiyte.vn/


tự cách ly, đồng thời thông báo ngay với cơ sở y tế tại địa phương để được 

hướng dẫn xử trí kịp thời.  

 4. Các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bảo 

đảm an toàn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 

2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thủ trưởng đơn 

vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT nếu để xảy ra các vi phạm các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý. 

 Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ đến cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT 

- VP Thành ủy,  

- VP UBND Thành phố; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- UBND quận, huyện, thị xã; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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