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UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 239 /KH-PGDĐT

Tuy Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy - học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19
trên địa bàn huyện Tuy Phước
Thực hiện Kế hoạch số 2129/KH-SGDĐT ngày 19/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Bình Định về Tổ chức dạy học đảm bảo thích ứng với tình hình
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19;
Thực hiện Công văn số 2179/SGDĐT-GDMN-TH ngày 26/10/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức dạy học cho học sinh trong
điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục tiểu học năm học
2021-2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước xây dựng Kế hoạch tổ chức
dạy - học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
- Xác định phương thức tổ chức dạy học, biện pháp quản lý, chuẩn bị các
điều kiện đảm bảo triển khai hoạt động dạy học phù hợp với diễn biến của dịch
bệnh tại các địa phương;
- Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh
thông qua chuẩn bị các kịch bản ứng phó, tránh bị động, lúng túng trong tổ chức
dạy học;
- Đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, nhằm
thực hiện chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dạy,
người học;
- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh
để có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường
học;
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- Tăng cường sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và
toàn xã hội thể hiện chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN ÁP DỤNG
1. Đối tượng: Công chức, viên chức, người dạy, người học, người lao
động trong các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.
2. Phạm vi: Toàn ngành Giáo dục huyện Tuy Phước.
3. Thời gian: Áp dụng tạm thời từ ngày 29/10/2021 đến khi có chủ trương
mới về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
III. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ THEO CÁC
CẤP ĐỘ DỊCH
1. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 1: nguy cơ thấp (bình
thường mới) tương ứng với màu xanh
Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

MN

Tổ chức dạy học trực tiếp (dạy học 2 buổi/ngày và
bán trú ở những nơi đủ điều kiện). Nhà trường cần
xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với mục
tiêu của từng độ tuổi, ưu tiên trẻ 5 tuổi lựa chọn
những nội dung cốt lõi, cần thiết để giảng dạy trực
tiếp giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng cơ bản, sẵn
sàng bước vào lớp Một.

- Đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19
theo hướng dẫn của
trung ương và địa
phương.

Tổ chức dạy học trực tiếp, có tổ chức bán trú, học - Sử dụng trang thiết
2 buổi/ngày và dạy bù theo các hướng dẫn của Sở, bị dạy học hiện có.
TH
- Giáo viên cần có
Phòng cho từng cơ sở giáo dục.
máy tính để chuẩn bị
Tổ chức dạy học trực tiếp và dạy bù theo hướng học liệu, tài liệu sẵn
dẫn của Sở, Phòng cho từng cơ sở giáo dục. Bố trí sàng chuyển sang
THCS và tận dụng tối đa các phòng học và phòng chức
cấp độ 2.
năng để tăng cường dạy bù đảm bảo đúng tiến độ,
tránh nhồi nhét kiến thức cho học sinh.
Chuẩn bị chuyển trạng thái: Trong thời gian triển khai dạy học, tất cả các cơ sở
giáo dục chuẩn bị sẵn sàng dạy học trong điều kiện chuyển sang cấp độ 2.
Mầm non: Làm video và thẩm định video; cung cấp kho học liệu và giới thiệu
chương trình phát sóng trên truyền hình cho địa phương, các cơ sở giáo dục mầm
non; hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non linh hoạt, chủ động, lựa chọn những
nội dung cốt lõi trong chương trình GDMN để làm video và chia sẻ những kênh
thông tin đến cha mẹ trẻ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.
Phổ thông: Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học linh hoạt, bám sát chương trình
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Cấp
Phương thức tổ chức quản lý
Điều kiện đảm bảo
học
giảm tải của Bộ đã ban hành, ưu tiên dạy trước những nội dung cốt lõi theo quy
định của Bộ. Chú trọng rèn luyện học sinh các kỹ năng tự học. Củng cố kiến thức
cho học sinh trước khi kiểm tra định kỳ; Hướng dẫn cho học sinh:
- Tiểu học:
+ Cách HS tự học qua sử dụng tài liệu, trên truyền hình…
+ Sử dụng một số phần mềm học trực tuyến miễn phí: Microsoft Teams, Zoom,
Google meet, Google classroom, Mobimeeting, Zalo, Facebook Messenger,…
+ Chuẩn bị các tài liệu để chuyển cho các đối tượng học sinh không có điều kiện
tham gia học trực tuyến.
+ Khảo sát tình hình học sinh để có thể phân công nhóm học trực tuyến (xen kẽ
giữa HS có điều kiện và HS chưa có điều kiện để tạo thành 1 nhóm học, chú ý bảo
đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19)
- THCS:
+ Sử dụng một số phần mềm học trực tuyến miễn phí: Microsoft Teams, Zoom,
Google meet, Google classroom, Mobimeeting, Zalo, Facebook Messenger,…
+ Chuẩn bị các tài liệu để chuyển cho các đối tượng học sinh không có điều kiện
tham gia học trực tuyến.
+ Khảo sát tình hình học sinh để có thể phân công nhóm học trực tuyến (xen kẽ
giữa HS có điều kiện và HS chưa có điều kiện để tạo thành 1 nhóm học, chú ý bảo
đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19)
2. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 2: nguy cơ trung bình
tương ứng với màu vàng
Cấp
học

MN

TH

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

- Tổ chức dạy học trực tiếp (dạy học 2 buổi/ngày,
chỉ tổ chức bán trú ở những trường có đủ điều kiện
và an toàn).
- Đối với những nơi chưa đủ điều kiện để tổ chức
bán trú: Trẻ học 2 buổi trên ngày, nhà trường cần
xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chế độ dinh
dưỡng hợp lý để hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ tại nhà.
*Lưu ý: Nhà trường cần xây dựng kế hoạch giảng
dạy phù hợp, tranh thủ thời gian dạy học trực tiếp
để dạy những nội dung cốt lõi, cần thiết để giúp trẻ
có kiến thức, kỹ năng cơ bản. Đặc biệt đối với trẻ
5 tuổi.
Tổ chức dạy học trực tiếp, chỉ tổ chức bán trú ở

- Đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19
theo hướng dẫn của
trung ương và địa
phương.
- Sử dụng trang thiết
bị dạy học hiện có.
- Giáo viên cần có
máy tính để chuẩn bị
học liệu, tài liệu sẵn
sàng chuyển sang
cấp độ 3.
- Học sinh lớp 8, 9
cần có máy tính cá
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Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

những trường có đủ điều kiện và an toàn). (Lớp 1, nhân, điện thoại
lớp 2: Dạy 2 buổi/ngày, không dưới 6 buổi/tuần).
thông minh có kết
- Tổ chức dạy học trực tiếp, tùy điều kiện cơ sở vật nối mạng.
chất hiện có, nhà trường bố trí lớp học giãn cách,
chỗ ngồi giãn cách.
- Tổ chức dạy học trực tuyến một số tiết ở lớp 8,
lớp 9 (chỉ chọn một số môn học). Lưu ý phân công
các nhóm học sinh học trực tuyến phù hợp, đảm
THCS bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Đối với các học sinh chưa có máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh có kết nối mạng và không
tham gia học nhóm trực tuyến thì nhà trường phối
hợp với phụ huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học
tập các nội dung như trong các buổi học trực tuyến
dưới sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên bộ môn.
(thông qua tài liệu hướng dẫn)
Chuẩn bị chuyển trạng thái: Trong thời gian triển khai dạy học, tất cả các cơ sở
giáo dục chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang dạy học trong điều kiện cấp độ 3.
3. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 3: nguy cơ cao, tương
ứng với màu cam
Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

MN

Không đến trường. Nhà trường hướng dẫn cha mẹ
chăm sóc trẻ tại nhà qua Zalo, video, truyền
hình..., thông qua các nhóm sau:
- Nhóm 1: Cha mẹ có điện thoại kết nối internet:
Giáo viên thành lập nhóm zalo, facebook để trao
đổi thông tin với phụ huynh; tiếp tục làm video,
sưu tầm các video, giới thiệu các kênh truyền hình
có nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non để
chia sẻ, hỗ trợ cha mẹ hướng dẫn trẻ tại nhà. Nhà
trường cần xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp
với mục tiêu của từng độ tuổi.
- Nhóm 2: Cha mẹ có điện thoại không kết nối
internet: Giáo viên linh hoạt hỗ trợ bài dạy, giới
thiệu đến cha mẹ trẻ về các kênh truyền hình có
nội dung nói về Chương trình giáo dục mầm non:

- Đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19
theo hướng dẫn của
trung ương và địa
phương.
- Giáo viên cần có
máy tính để chuẩn bị
học liệu, tài liệu sẵn
sàng chuyển sang cấp
độ 4.
- Học sinh TH (lớp 4,
lớp 5), THCS (lớp 8,
lớp 9) cần có máy
tính cá nhân, điện
thoại thông minh có
kết nối mạng.
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Cấp
học

TH

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

+ VTV7 Kids: Chương trình “Ở nhà mùa dịch” - Gia đình học sinh tiểu
vào lúc 17h30 các ngày thứ 3,5,7 hằng tuần; học (lớp 1, lớp 2) có
truyền hình.
Chương trình “ABC - Vui từng giờ” và Chương
trình “123 - Ta cùng đếm” vào lúc 20h15 các ngày
trong tuần;
+ VTV1: Chương trình “Vì tầm vóc Việt” được
phát hằng ngày vào lúc 20h05;
+ HTV7: Chương trình “Nào ta cùng vui” được
phát vào lúc 15h45 ngày thứ 6 và phát lại trên
kênh HTV9 vào lúc 8h20 ngày thứ 7.
Nhà trường thông qua các đài phát thanh của xã,
thị trấn để tuyên truyền những kiến thức chăm sóc,
giáo dục trẻ.
*Lưu ý: Riêng trẻ 5 tuổi nhà trường cần lựa chọn
những nội dung cốt lõi, cần thiết để xây dựng
video chia sẻ đến phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.
- Tổ chức dạy học trực tiếp lớp 4 và lớp 5 (chia 2
ca/ngày để giảm mật độ giáo viên, học sinh), kết
hợp tổ chức học trực tuyến, số tiết trực tuyến
không quá 1/4 tổng số tiết theo thời khóa biểu.
Hiệu trưởng chọn một số môn, một số nội dung tổ
chức học phù hợp với phương thức trực tuyến.
* Lưu ý:
+ Phân công các nhóm học sinh học trực tuyến
phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
+ Đối với các học sinh chưa có máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh có kết nối mạng và không
tham gia học nhóm trực tuyến thì nhà trường phối
hợp với phụ huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học
tập các nội dung như trong các buổi học trực
tuyến dưới sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn. (thông qua tài liệu
hướng dẫn)
- Đối với khối lớp 3 nhà trường phối hợp với phụ
huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học tập các nội
dung cơ bản, trọng tâm của một số môn học dưới
sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên bộ môn, giáo
viên chủ nhiệm lớp (thông qua tài liệu hướng dẫn).
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Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

- Đối với lớp 1, lớp 2 giáo viên chủ nhiệm, giáo
viên bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học
sinh học tập, ôn tập qua chương trình phát sóng
trên truyền hình. Khung giờ phát sóng cụ thể bài
giảng lớp 1, lớp 2 như sau: Kênh VTV1, từ 10h00
- 10h30 thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, phát sóng bài
giảng môn Tiếng Việt lớp 1. Kênh VTV2, từ 9h15
- 9h45 và từ 14h30 - 15h00 thứ 2 đến thứ 7 hàng
tuần, phát sóng bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1.
Kênh VTV7, từ 14h00 - 16h30 thứ 2 đến thứ 7
hàng tuần, phát sóng bài giảng Tiếng Việt, Toán,
Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2.
- Ngoài ra truyền hình Bình Định sẽ thực hiện phát
sóng mới, tiếp sóng hoặc phát lại các chương trình
dạy học trong các khung giờ phù hợp trên sóng
truyền hình địa phương.
- Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Số tiết dạy trực tuyến không quá 1/3 tổng số tiết
dạy. Lưu ý phân công các nhóm học sinh học trực
tuyến phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống
dịch COVID-19.
THCS - Đối với các học sinh chưa có máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh có kết nối mạng và không
tham gia học nhóm trực tuyến thì nhà trường phối
hợp với phụ huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học
tập các nội dung như trong các buổi học trực tuyến
dưới sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên bộ môn.
(thông qua tài liệu hướng dẫn)
4. Phương thức tổ chức dạy học theo cấp độ 4: nguy cơ rất cao, tương
ứng với màu đỏ
Cấp
học

Phương thức tổ chức quản lý

Điều kiện đảm bảo

MN

Không đến trường. Nhà trường hướng dẫn cha mẹ
chăm sóc trẻ tại nhà qua Zalo, video, truyền hình...
- Nhóm 1: Cha mẹ có điện thoại kết nối internet:
Giáo viên thành lập nhóm zalo, facebook để trao
đổi thông tin với phụ huynh; tiếp tục làm video,
sưu tầm các video, giới thiệu các kênh truyền hình
có nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non để

- Đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19
theo hướng dẫn của
trung ương và địa
phương.
- Sử dụng trang thiết
bị dạy học hiện có.
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chia sẻ, hỗ trợ cha mẹ hướng dẫn trẻ tại nhà.
- Nhóm 2: Cha mẹ có điện thoại không kết nối
internet: Giáo viên linh hoạt hỗ trợ bài dạy, giới
thiệu đến cha mẹ trẻ về các kênh truyền hình có
nội dung nói về Chương trình giáo dục mầm non
trên kênh VTV 1, VTV 7... Nhà trường thông qua
các đài phát thanh của xã, thị trấn để tuyên truyền
những kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.
*Lưu ý: Riêng trẻ 5 tuổi nhà trường cần lựa chọn
những nội dung cốt lõi, cần thiết để xây dựng
video chia sẻ đến phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.
- Tổ chức dạy học trực tiếp đối với lớp 5 (chia 2
ca/ngày để giảm mật độ giáo viên, học sinh). Kết
hợp tổ chức học trực tuyến đối với lớp 5, số tiết
dạy học trực tuyến không quá 1/4 tổng số tiết theo
thời khóa biểu. Hiệu trưởng chọn một số môn, một
số nội dung tổ chức học phù hợp với phương thức
trực tuyến.
- Tổ chức học trực tuyến đối với lớp 4, số tiết dạy
học trực tuyến không quá 1/4 tổng số tiết theo thời
khóa biểu. Hiệu trưởng chọn một số môn, một số
nội dung tổ chức học phù hợp với phương thức
trực tuyến. 3/4 số tiết còn lại, nhà trường phối hợp
với phụ huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học tập
các nội dung cơ bản, trọng tâm của một số môn
học dưới sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên bộ
môn, giáo viên chủ nhiệm lớp (thông qua tài liệu
hướng dẫn)
* Lưu ý:
+ Phân công các nhóm học sinh học trực tuyến
phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
+ Đối với các học sinh chưa có máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh có kết nối mạng và không
tham gia học nhóm trực tuyến thì nhà trường phối
hợp với phụ huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học
tập các nội dung như trong các buổi học trực
tuyến dưới sự theo dõi, giúp đỡ của giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn. (thông qua tài liệu
hướng dẫn)

- Giáo viên cần có
máy tính để chuẩn bị
học liệu, tài liệu.
- Học sinh TH (lớp 4,
lớp 5), THCS (lớp 8,
lớp 9) cần có máy tính
cá nhân, điện thoại
thông minh có kết nối
mạng.
- Gia đình học sinh tiểu
học (lớp 1, lớp 2) có
truyền hình.
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- Đối với lớp 3 nhà trường phối hợp với phụ huynh
HS, tổ chức hướng dẫn HS học tập các nội dung cơ
bản, trọng tâm của một số môn học dưới sự theo
dõi, giúp đỡ của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ
nhiệm lớp (thông qua tài liệu hướng dẫn).
- Đối với lớp 1, lớp 2 giáo viên chủ nhiệm, giáo
viên bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học
sinh học tập, ôn tập qua chương trình phát sóng
trên truyền hình. Khung giờ phát sóng cụ thể bài
giảng lớp 1, lớp 2 như sau: Kênh VTV1, từ 10h00
- 10h30 thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, phát sóng bài
giảng môn Tiếng Việt lớp 1. Kênh VTV2, từ 9h15
- 9h45 và từ 14h30 - 15h00 thứ 2 đến thứ 7 hàng
tuần, phát sóng bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1.
Kênh VTV7, từ 14h00 - 16h30 thứ 2 đến thứ 7
hàng tuần, phát sóng bài giảng Tiếng Việt, Toán,
Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2.
- Ngoài ra truyền hình Bình Định sẽ thực hiện phát
sóng mới, tiếp sóng hoặc phát lại các chương trình
dạy học trong các khung giờ phù hợp trên sóng
truyền hình địa phương.
- Tổ chức dạy học trực tiếp khối 8 và khối 9 (chia
2 ca/ngày để giảm mật độ giáo viên, học sinh) kết
hợp trực tuyến. Số tiết dạy trực tuyến không quá
2/5 tổng số tiết dạy (chỉ chọn một số môn học).
Lưu ý phân công các nhóm học sinh học trực tuyến
phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
THCS - Các khối lớp còn lại được giáo viên bộ môn
hướng dẫn tự ôn tập, học trực tuyến (chỉ chọn một số
môn học). Đối với các học sinh chưa có máy tính cá
nhân, điện thoại thông minh có kết nối mạng và
không tham gia học nhóm trực tuyến thì nhà
trường tổ chức giao tài liệu có nội dung như trong
các buổi học trực tuyến để học sinh học tập dưới
sự theo dõi, hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
Lưu ý:
- Nhà trường: Cần linh hoạt, chủ động trong nắm bắt tình hình để tham mưu với địa
phương, lãnh đạo Phòng trong việc chuyển phương thức dạy học theo từng cấp độ

9

Cấp
Phương thức tổ chức quản lý
Điều kiện đảm bảo
học
nêu trên cho phù hợp. Hiệu trưởng chỉ đạo các cá nhân, tổ, bộ phận có liên quan
chuẩn bị các điều kiện để thực hiện công tác dạy và học theo từng phương án.
- Giáo viên: Lựa chọn nội dung ở từng bài dạy, giao cho học sinh chuẩn bị trước;
sử dụng phương pháp phù hợp, đặc biệt phát huy tính tự học của học sinh; tạo các
nhóm giúp học sinh tự học ở nhà; tổ chức ôn luyện đúng trọng tâm, hạn chế sử
dụng các câu hỏi, bài tập phức tạp… Tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không
kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để bảo đảm sức khỏe, tâm sinh lý của
học sinh khi tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại. Chuẩn bị các bài giảng đa
phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu
hỏi bài tập và kiểm tra đánh giá; bài tập tham khảo, các nội dung bổ trợ kiến thức.
- Học sinh: Thực hiện đầy đủ các nội dung của giáo viên yêu cầu. Chủ động tương
tác với giáo viên, các bạn trong lớp, trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các trường mầm non và phổ thông trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch tổ
chức dạy - học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn
huyện Tuy Phước để xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy - học đảm bảo thích ứng
với tình hình dịch COVID-19 tại đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ cấp độ dịch, xin ý kiến chỉ đạo của
UBND huyện mà quyết định triển khai phương thức tổ chức dạy học phù hợp.
Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực thuộc căn cứ cấp độ dịch, xin
ý kiến chỉ đạo của các xã, thị trấn và báo cáo về Phòng để quyết định triển khai
phương thức tổ chức dạy học và biện pháp quản lý phù hợp; đồng thời chủ động
chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện phương thức dạy học ở cấp độ cao
hơn.
3. Trường hợp cần thiết, phải áp dụng các biện pháp cao hơn các biện
pháp nêu tại kịch bản này thì Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực
thuộc phải báo cáo xin ý kiến cấp trên.
4. Công chức, viên chức, người dạy, người học, người lao động và phụ
huynh học sinh chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng
ứng phó và hỗ trợ khi có tình huống bất thường xảy ra.
5. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đảng viên, công chức,
viên chức vận động, tuyên truyền người thân, gia đình và nhân dân thực hiện tốt
chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”.
6. Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực thuộc nếu thấy có vấn
đề chưa phù hợp, phát sinh ngoài kịch bản thì báo cáo cho lãnh đạo Phòng Giáo
dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết kịp thời.
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7. Các nội dung cụ thể có liên quan, các trường THCS thực hiện Công văn
số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình
Định về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19,
các trường tiểu học thực hiện Công văn số 2179/SGDĐT-GDMN-TH ngày
26/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức dạy học cho
học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục
tiểu học năm học 2021-2022 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Phòng
GDĐT Tuy Phước.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy - học đảm bảo thích ứng với tình hình
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Các lãnh đạo Phòng;
- Các bộ phận thuộc Phòng;
- Các trường mầm non và phổ thông trực thuộc;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Ngọc Tố Nương

