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THANH PHO THAI NGUYEN
S6: 3O3 /UBND-VP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc Ip - Tu' do - Hanh phüc
TP. Thai Nguyen, ngày 04 tháng 9 nám 2021

V/vtiinkhajthixchjêncácnhjêmvu
nàm hcx 2021-2022
KInh gCri:
- Các cci sâ giáo diic ttn dja bàn thành pM Thai Nguyen;
- Các dcm vi thuc thành ph6: Giáo dc và Dào tao;
Cong an Thành pM; Lao dung - Thucmg binh vá
XA hOi; Y t, Trung tam Y t Thành ph
- UBND cac phu?mg, xä thuOc thành pM.
Thc hin Quyt djnh s 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cüa Ban chi dao
Quc gia phông, cMng djch Covid-19 v vic Ban hành Quy ctjnh dánh giá müc d
nguy co và các bin pháp hành chInh ti.ro'ng üng trong phông, cMng djch COVID-19;
Chi thj s6 800/CT-BGD DT ngày 24/8/202 1 cüa Bô Giáo diic và Dào to v vic thirc
hin nhim viii näm hçc 2021 - 2022; Quy& ctjnh s 2690/QD-UBND ngày 17/8/2021
cüa UBND tinh v vic ban hành Khung k hoch thii gian näm hQc 2021 - 2022 c1i
viii giáo dc mAm non, giáo dtc pM thông và giáo diic thisng xuyên tinh Thai
Nguyen; Cong van s 3877/TJBND-KGVX ngày 15/8/202 1 cüa UBND tinh v vic
thrc hin cong tác phông, cMng djch COVID -19 trên dja bàn tinh Thai Nguyen;
Chi thi s 18/CT-TJBND ngày 29/8/202 1 cüa UBND tinh Thai Nguyen v thirc hin
nhim vii näm h9c 2021 - 2022; Cong van s 4224/UBND-KGVX ngày 04/9/202 1
cüa UBND tinh Thai Nguyen v vic xét nghim tm soát SARS-CoV-2 di vâi can
bO, giáo viên, than viên, hQc sinh, sinh viên ti các co sâ giáo diic trén dja bàn tinh;
Thông báo s 507-TB/TU ngày 04/9/202 1 cUa Thizing trirc Thành üy v chü tnrong
t chi'rc L khai giâng, t chi'rc dy và hQc sau khai giãng nãm hçc 2021 - 2022.
Can cü K hoch s 1929/KH-SGDDT ngày 27/8/2021 cüa Sâ GDDT tinh
Thai Nguyen v t 6 chtrc phuong an dy hçc trong diu kiin phông, cMng djch
COVID-19 và tInh hinh din bin djch COVID-19 trên cija bàn. Sau khi tMng nh.t
vri S& Giáo diic va Dào tao, Sâ Y t, Sâ Lao dng - Thtrong binh và Xã hi, Di h9c
Thai Nguyen và các don vj cO lien quan, UBND thành pM Thai Nguyen có >" kin
chi do nhix sau:
1. L Khai giäng näm h9c 2021 - 2022
Các co so giáo diic trên dja bàn chü ctng xây drng k hoach và t chtrc L
Khai giàng theo hinh thu'c triyc tuyn dam báo khung k hoch thi gian nAm h9c
2021 -2022.
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2. T chüc dty và h9c sau khai giâng nàm h9c 2021 - 2022
- Các co sâ giáo duc cp hoc m.m non, tiu hQc, THCS, THPT trên dja bàn
thành pM Thai Nguyen t chrc d4y hQc tryc tip b& du tü ngày 06/9/202 1. Riêng
truàng PM thông Vüng cao Vit Bc chü dng xay drng phixcing an dy va h9c
tuyt di dam báo an toàn phông cMng djch, báo cáo cp có th.m quyn phé duy,
quyêt dnh.
- Các Trung tam Giáo dic ngh nghip - Giáo dc thuing xuyen trén dja bàn
thành ph6 Thai Nguyen tüy theo tInh hInh thirc t, don vj hra chçn hInh thüc t chüc
dy h9c trrc tuyn hoc trrc tiêp.
- Các co sâ giáo dic ngh nghiep, giáo diic dai hçc trén dja bàn thành pM Thai
Nguyen trong thii gian nay: T chüc dy hçc trrc tuyn cho dn khi có thông báo
mon. Trong tn.r&ng hcip dc bit, các don vi chU dng xây drng phrong an day và h9c
phái dam báo an toàn trong phông chông djch, báo cáo cap có thãm quyên phé duyt,
quyt djnh.
- Các trung tam ngoai ngU, tin h9c, bi du6ng van hóa, Mi di.rng k nang
sng, tu v.n du h9c, các con s& dy them, h9c them trén dja bàn thành pM Thai Nguyen:
Tip tic không t1 chá'c dy h9c tnyc tip dn khi có thông báo m&i.
* Cong tác ctá,n báo p/iông, chong djch:
- Yêu cu cac con sà giáo dic trén dja bàn trin khai dy dU và thrc hin
nghiêm các quy djnh trong phông, cMng dch COVID-19 theo hithng dn cüa
ngành Giáo dc, ngành Y t va chInh quyn ctja phuong; chju trách nhim dam bào
an toàn phông, cMng djch trong phm vi don vj mInh quán i.
3. Giao Phông Giáo diic và Dào tao chü tn phM hçip vâi các phông, ban, don vi
lien quan, ChU tjch UBND các phithng, xã tp trung thrc hin các nhim vy tr9ng
tam trong nàm hçc 2021 - 2022 cii th:
- Trin khai Chi thj s 800/CT-BGDDT ngày 24/8/202 1 cüa Bô tnrâng B Giáo
dijc và Dào tao, các van bàn chi dao v nhim vii nAm h9c cüa Trung uong, cüa
Tirih và thành pM Thai Nguyen.
- Xây dung phirong an và hu&ng dn các con sâ giáo diic mm non, tiu
hQc, THCS trên dja bàn thành pM t chtrc L khai giâng näm hçc mâi, phirong
an t6 chirc day h9c trong nàm hQc 2021 - 2022 báo dam an toàn phông, cMng djch
COVID-19. Thithng xuyên h'.thng dan, kim tra, don dc các con sä giáo dc trong
vic t chüc nãm h9c mcci bão dam các yeu cu theo Khung k hoach thii gian
näm h9c và thirc hin quy dlnh phông, cMng djch.
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- Chü trI, phi hcip vâi các Co quan, don vj lien quan rà soát thng s can b,
giáo viên, nhan viên, h9c sinh, sinh viên cüa các trirông, Co sâ giáo d%lc trên dja bàn
duçic t chüc h9c tp trirc tip t.i tri.thng, cung cp danh sách ye So Y t và
Trung tam y t thành ph d th chüc ly mu xét nghim SARS-CoV-2 theo chi do
cüa UBND tinh ti Cong van s 4224/UBND-KGVX ngày 04/9/202 1.
4. Giao Trung tam Y t thành phô: T chüc 1.y mu xét nghim SARSCoV-2 ngu nhiên cho 20% thng s can bO, giáo viên, nhân viên, h9c sinh cüa các
co sO giáo diic trén dja bàn thành ph; thng nht thOi gian, dja dim t chirc xét
nghim theo chi d?o cüa UBND tinh ti Cong vAn s 4224/UBND-KGVX ngày
04/9/2021 và hi.ró'ng dn cüa SO Y t Thai Nguyen.
5. Giao Cong an thành ph& phông Y t Trung tam Y t, phông Giáo dic va
Dào tao, phông Lao dng - Thi..rong binh và Xâ hi phM hqp vOi UBND các phuông,
xã va các don vi lien quan: Thuông xuyen kim tra, giám sat vic thc hin các
bin pháp an toàn phOng, chng djch COVID-19 trong các Co sO giáo diic trén dja
bàn thãnh ph6.
(Cong van nay thay the' COng van s 2981/UBND- VP ngày 3 0/8/2021
cia UBND thành phO' Thai Nguyen)
CAn dr chi do cüa Chü tjch UBND thành ph Thai Nguyen, cac phông, ban,
don vj lien quan phi hgp t chirc trin khai thrc hin./.oS—
No'inhân:
- UBND tinh (báo cáo);
- Di hQc Thai Nguyen (phôi hp);
- Các Sâ: GDDT, Y té, LDTB&XH (phôi hcip);
- Thu?ing trrc Thành üy (báo cáo);
- Lânh dao UBND thành phô;
- Các phông, ban, don v lien quan thuc
thành ph;
- UBND các phtrô'ng, xâ thuôc thành phô;
- Các ca sâ giáo d trén dja bàn thành ph;
- Liru: VT, VP. -
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