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PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã Ngã Năm 

 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc 

theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ tình hình thực tế; Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm xây dựng 

phương án tổ chức năm học 2021 - 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tổ chức giảng dạy vừa đảm bảo chương trình theo quy định vừa bảo vệ sức 

khỏe cho lực lượng giáo viên, học sinh, an toàn trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại các điểm trường trên địa bàn thị xã Ngã Năm theo phương châm 

“Nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học”; đảm bảo chương trình theo hướng 

dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, ưu tiên các cấp học theo thứ tự: 

“Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non” và các bộ môn chính 

(Văn, Toán,…); hình thức tổ chức dạy học trực tiếp đối với những vùng an toàn và 

lực chọn hình thức dạy học phù hợp đối với những vùng chưa an toàn. 

Trường học phải đảm bảo đủ các điều kiện nhập học an toàn và xây dựng 

phương án phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC NĂM HỌC THEO TỪNG 

TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH  

Thời gian qua, thị xã Ngã Năm đã huy động cả hệ thống chính trị để thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống 

giặc”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã đã trưng dụng 14 điểm 

trường học chuyển công năng sang làm khu cách ly tập trung và khu điều trị. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát chặt chẽ nhưng để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới vẫn tiếp tục trưng dụng 

06 điểm trường học làm khu cách ly tập trung và khu điều trị gồm: Trường Mẫu 

giáo Mỹ Quới, Trường Trung học cơ sở Mỹ Bình, Trường Trung học cơ sở 

Phường 1, Trường THPT Lê Văn Tám (điểm ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình), Trường 

THPT Ngã Năm và Trường mầm non Long Bình.  

Trên cơ sở đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ theo Quyết định số 

107/QĐ-BCĐUBND ngày 27/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-
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19 tỉnh Sóc Trăng; trên địa bàn thị xã Ngã Năm có 03 đơn vị vùng xanh (xã Long 

Bình, xã Tân Long và xã Mỹ Bình), 04 đơn vị vùng vàng (Phường 2, Phường 3, 

xã Vĩnh Quới và xã Mỹ Quới) và 01 đơn vị vùng cam (Phường 1). Để đảm bảo 

đạt mục tiêu đề ra “Nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học”; UBND thị xã 

Ngã Năm xây dựng phương án tổ chức năm học 2021 – 2022 theo từng tình huống 

dịch bệnh, cụ thể như sau: 

1. Tình huống 1: Tổ chức năm học trong tình hình hiện nay 

1.1. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, huy động học sinh 

a) Cơ sở vật chất 

- Tổng số trường trên địa bàn thị xã có thể tổ chức dạy học là 25/30 trường. 

- Tổng số trường trưng dụng làm khu cách ly, khu điều trị là 06 trường. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo Hiệu trưởng các trường chủ 

động tổ chức sửa chữa nhỏ, vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quang môi trường sáng, 

xanh, sạch đẹp và không khí phấn khởi chào mừng năm học mới; phối hợp Ban 

Chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Y tế vệ sinh, khử 

khuẩn, sắp xếp trường, lớp đảm bảo phục vụ năm học mới an toàn, hiệu quả.  

- Đối với các trường tiếp tục trưng dụng làm khu cách ly và khu điều trị, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sắp xếp tổ chức cho học sinh học ghép tại các 

điểm trường lân cận nhằm đảm bảo học sinh không phải nghỉ học, cụ thể như sau: 

+ Trường Trung học phổ thông Ngã Năm (trưng dụng làm khu cách ly) sẽ 

được bố trí sắp xếp ghép vào trường Tiểu học Phường 2.  

+ Trường Trung học cơ sở Mỹ Bình (trưng dụng làm khu cách ly) sẽ được 

bố trí sắp xếp ghép vào trường Tiểu học Mỹ Bình 1.  

+ Trường Mầm non Long Bình (tạm thời trưng dụng làm khu điều trị) sẽ 

được bố trí sắp xếp ghép vào trường Tiểu học và Trung học cơ sở Long Bình. 

+ Trường Mẫu giáo Mỹ Quới (trưng dụng làm khu cách ly), tổ chức học tại 

trường tiểu học Mỹ Quới 2. 

+ Riêng Trường THCS Phường 1 (trưng dụng làm khu cách ly); trên địa 

bàn hiện được đánh giá là vùng nguy cơ cao (vùng cam) nên sẽ lựa chọn hình 

thức tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh học tập tại nhà. 

b) Công tác rà soát, sắp xếp nhân lực ngành giáo dục 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo Hiệu trưởng các trường sắp xếp 

lớp học, phân công nhiệm vụ giáo viên và nhân viên, triển khai các nhiệm vụ năm 

học theo tiến độ kế hoạch đề ra. 

- Đối với những giáo viên ngoài địa bàn thị xã khi vào địa bàn thị xã phải có 

ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

thị xã, phải có kết quả xét nghiệm test nhanh Covid-19 âm tính, khi vào địa bàn 

khai báo y tế đầy đủ. Khi vào thị xã thì trong quá trình giảng dạy sẽ tạm trú tại 

trường hoặc nhà trọ, nhà người thân tại địa bàn xã, phường. Đối với giáo viên đi 

dạy từ xã, phường này sang xã, phường khác phải thực hiện nghiêm nguyên tắc: 

“Một cung đường hai điểm đến”.  
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- Nếu các giáo viên ngoài địa bàn tạm thời chưa được vào địa bàn thị xã thì 

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm: 

+ Đối với cấp Tiểu học: Hiệu trưởng phân công giáo viên hoặc Ban Giám 

hiệu sắp xếp dạy đảm bảo đủ các môn dành cho giáo viên chủ nhiệm (môn 

chính), nếu có đủ giáo viên tại trường thì phân công dạy thay đối với các môn 

Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tiếng anh, Tin học  

+ Đối với các trường THCS: Nếu thiếu giáo viên giảng dạy các bộ môn 

chính (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Anh Văn, Tin học) 

do trường có giáo viên ngoài địa bàn thị xã chưa vào được thì Hiệu trưởng các 

trường THCS phân công trong Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên hiện có, tạm 

thời dạy thay bộ giờ đối với các môn chính. 

+ Đối với các trường THPT: Tổ chức sắp xếp theo chỉ đạo của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh. 

c) Công tác rà soát, chuẩn bị huy động học sinh đầu năm học 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo Hiệu trưởng các trường xây 

dựng kế hoạch huy động học sinh ra lớp, kế hoạch thể hiện rõ số học sinh đủ điều 

kiện lên lớp (năm học 2020 – 2021) và số học sinh tuyển mới (năm học 2021 – 

2022); phân công giáo viên vận động học sinh ra lớp bằng nhiều hình thức phù 

hợp tình hình thực tế với mục tiêu 100% học sinh có mặt trên địa bàn phải được 

tham gia học tập an toàn; số học sinh không có mặt tại thị xã do đi theo cha, mẹ 

thì tạm thời đăng ký học tập tại nơi đang tạm trú theo Công văn số 

3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp 

nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập nơi cư trú do dịch Covid-19. 

- UBND các xã, phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Ban Nhân dân 

khóm, ấp hỗ trợ giáo viên các trường trên địa bàn vận động học sinh ra lớp. 

1.2. Đảm bảo về tiêu chí an toàn phòng dịch Covid-19 

a) Tiêu chí trường học an toàn 

- Các điểm trường học thuộc phạm vi đơn vị vùng xanh, an toàn dịch bệnh. 

- Địa bàn xung quanh không có ổ dịch hoặc có ổ dịch nhưng đã được kiểm 

soát tốt. 

- Trường có xây dựng phương án phòng, chống dịch tại đơn vị. Ban giám 

hiệu, giáo viên, nhân viên có cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, không để xảy ra dịch bệnh tại đơn vị. 

- Trường học trang bị đủ các phương tiện để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch: phòng cách ly tạm thời, dụng cụ đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát 

khuẩn, nước sạch, khẩu trang y tế, nước muối, Vitamin C,... 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 với hình thức phù hợp từng trường học.  

- Số lượng giáo viên phục vụ giảng dạy đảm bảo tối thiểu 70% trở lên. Số 

giáo viên ngoài địa bàn đảm bảo không đi, về hằng ngày; tổ chức theo phương 

châm “Ba tại chỗ” (làm việc, ăn, nghỉ tại chỗ); nhà trường sắp xếp nơi nghỉ 
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hoặc giáo viên liên hệ nơi trọ, nhà người thân đảm bảo an toàn, thuận lợi trong 

thực hiện nhiệm vụ,... 

b) Tiêu chí đối với gia đình và bản thân giáo viên, học sinh và phụ 

huynh học sinh  

- Gia đình và bản thân giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh không có 

liên quan đến các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh Covid-19, như: người còn 

trong thời gian thuộc đối tượng F1, F2, F3; hoặc các trường hợp F0 đã điều trị 

khỏi bệnh còn trong thời gian theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

- Gia đình, bản thân giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh có thân 

nhân là tài xế đang hoạt động, người hoạt động, kinh doanh các ngành nghề 

thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người; yêu cầu phải có phương án đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, đặc biệt đối với thân nhân là tài xế đang hoạt động phải thực hiện thêm 

quy định tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát 

dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 và các quy định, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng, sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

- Gia đình và bản thân giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh cam kết 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm 

việc di chuyển theo nguyên tắc “Một cung đường, hai điểm đến”, chỉ di chuyển 

từ nhà đến trường và ngược lại, hạn chế tối đa đi đến các khu vực chợ, khu vực 

tập trung đông người, không mua hàng hóa tại nơi tập trung đông người trước 

khu vực trường học. 

- Giáo viên phải được tiêm ngừa đầy đủ (trừ các trường hợp không đủ điều 

kiện tiêm ngừa) và đối với giáo viên, học sinh có di chuyển từ bên ngoài vào địa 

bàn thị xã phải được test nhanh hoặc PCR âm tính (trường hợp từ các vùng dịch 

tễ vào thị xã phải thực hiện cách ly theo quy định) 

1.3. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong từng trường 

học và từng lớp học 

* Đảm bảo an toàn trong trường học 

- Hiệu trưởng các trường học tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tinh thần chỉ đạo trong công tác phòng, chống 

dịch theo phương châm: “Mỗi trường học là một pháo đài; mỗi cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh là một chiến sĩ”; thực hiện nghiêm nguyên tắc 

“Một cung đường, hai điểm đến”, không tụ tập đông người, không mua hàng tại 

các khu vực trước cổng, xung quanh trường, không mua hàng rong trên đường 

đến trường và trên đường về nhà, hạn chế tối đa việc đi đến khu vực chợ,… Tăng 

cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phù hợp.  
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- Yêu cầu từng trường học phải xây dựng Phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 phù hợp với điều kiện quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và số lượng 

nhân lực tại đơn vị.  

- Định kỳ hàng tuần phối hợp Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chọn lọc 

giáo viên một số trường học có yếu tố nguy cơ nhằm kiểm soát dịch bệnh.    

- Trước khi học sinh nhập học, nhà trường phối hợp y tế xã, phường rà 

soát, thống kê danh sách giáo viên, học sinh có liên quan đến các ca mắc Covid-

19 (F1, F2), báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo xã, phường; 

phối hợp quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không cho các đối tượng liên quan các 

trường hợp mắc Covid-19 đến trường, lớp. Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, vệ 

sinh đồ dùng, đồ chơi và các thiết bị dạy học hiện có; trang bị đầy đủ bồn rửa tay, 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước sạch và bảng hướng dẫn học sinh thực 

hiện vệ sinh cá nhân trước, trong và sau khi về nhà. 

- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chính quyền địa phương có trách 

nhiệm kiểm tra, nghiêm cấm không cho mua bán tập trung đông người bên trong 

nhà trường và khu vực trước cổng, xung quanh trường nhằm đảm bảo an toàn 

giao thông và an toàn phòng dịch Covid-19.  

* Đảm bảo an toàn trong trường học, lớp học 

- Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp tổ chức kiểm soát chặt chẽ giáo viên, 

nhân viên và học sinh trước, trong và sau thời gian vào trường, lớp học bằng 

nhiều hình thức phù hợp như:  

+ Kiểm tra, ghi nhận thông tin đầu buổi học,... 

+ Trong giờ học, giáo viên vừa dạy vừa theo dõi, quan sát học sinh, kịp 

thời xử lý tình huống phát sinh nếu học sinh có biểu hiện nóng, ho, khó thở,… 

+ Quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ vào 

trường học, trường hợp cần thiết vào trường thì phải được sự đồng ý của Ban 

giám hiệu và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định. 

+ Nhân viên y tế trường học thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình sức 

khỏe cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng ngày và kịp thời báo cáo Hiệu 

trưởng để chủ động các biện pháp xử lý, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh 

trong trường học.  

 + Các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin đánh giá trên ứng 

dụng phần mềm An toàn Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thường 

xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã và lân cận. 

- Trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và chưa biết thời điểm 

kết thúc, đề nghị tạm dừng hoạt động căn tin trong trường học; không được tổ 

chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. 

1.4. Đảm bảo thời gian và chương trình giảng dạy 

a) Thời gian tựu trường và khai giảng: thực hiện theo hướng dẫn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, không tổ chức tựu trường và khai giảng tại 
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các trường học trên địa bàn thị xã; khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học 

sinh đi học bình thường trở lại, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã mời lãnh đạo 

thị xã đến các Trường thăm và tặng quà nhằm động viên tinh thần cho thầy, cô 

giáo và các em học sinh trong năm học 2021 – 2022. 

b) Thực hiện chương trình 

Các Trường học trên địa bàn thị xã bắt đầu thực hiện chương trình năm học 

đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; ưu tiên các 

khối, lớp theo thứ tự cấp III, cấp II, cấp I, Mầm non và lựa chọn hình thức phù 

hợp tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn xã, phường; Trường hợp 

phải tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh thì phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã 

chỉ đạo các Trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo 100% học sinh 

được tiếp cận chương trình học và học tập phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

(yêu cầu giáo viên phụ trách lớp phải liên kết thông báo hình thức, thời gian học 

tập để phụ huynh học sinh nắm và hướng dẫn học sinh học tập đạt yêu cầu). Sau 

khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, học sinh được trở lại trường học trực tiếp, giáo 

viên tiếp tục sắp xếp thời gian phụ đạo bổ sung chương trình giúp học sinh nắm 

vững những kiến thức tối thiểu theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

c) Hình thức tổ chức giảng dạy 

- Tổ chức dạy học trực tiếp. 

- Huy động 100% học sinh có mặt trên địa bàn thị xã đủ điều kiện an toàn 

dịch tễ đều được đến lớp học và ưu tiên các môn học chính (Văn, Toán) trong 

trường hợp chưa đủ giáo viên. 

- Không tổ chức các hoạt động tập thể: không tập trung sinh hoạt đầu tuần, 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các môn ngoại khóa, thực hành,... 

- Lồng ghép quán triệt, giảng dạy nâng cao ý thức học sinh về sự nguy 

hiểm của dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; không tập trung đông người, không đi đến các khu vực nguy cơ cao 

như chợ, la cà hàng quán, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, khu vực có liên quan 

các bệnh nhân Covid-19,... 

2. Tình huống 2: Tổ chức năm học trong điều kiện dịch bệnh xảy ra 

một số đơn vị nhưng còn trong tầm kiểm soát 

Tình huống trên địa bàn thị xã có 03 - 04 xã, phường phát sinh ổ dịch và số 

người cách ly tập trung trên 700 người, thị xã phải trưng dụng nhiều trường học 

làm khu cách ly, khu điều trị; khi đó, phương án tổ chức năm học 2021 - 2022 

được thực hiện như sau: 

2.1. Đối với trường được trưng dụng làm khu cách ly và khu điều trị 

Khi các trường được trưng dụng làm khu cách ly, khu điều trị; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã chủ động chỉ đạo các trường lân cận rà soát, sắp xếp cơ sở 

vật chất để tổ chức học ghép theo hình thức phù hợp (trực tiếp hoặc trực tuyến). 

2.2. Hình thức, phương pháp tổ chức giảng dạy 

a) Đối với các trường đủ điều kiện giảng dạy, an toàn về dịch bệnh 
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- Mục tiêu tổ chức dạy học theo phương châm, thứ tự ưu tiên về cấp học và 

môn học chính theo Phương án tổ chức năm học tại mục 1, phần II. 

- Các trường trên địa bàn an toàn về dịch bệnh và đáp ứng được các tiêu 

chí như tiểu mục 1.2, mục 1, phần II  thì tổ chức dạy học trực tiếp. 

b) Đối với các trường còn lại 

- Giáo dục mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 2: Không tổ chức dạy trực 

tuyến. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm chủ động kết nối với phụ huynh học sinh để 

phối hợp, hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà. 

- Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5: Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn 

học sinh tự học tại nhà và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, chủ yếu là môn 

Toán và Tiếng Việt. 

- Các trường còn lại tổ chức dạy học trực tuyến. 

3. Tình huống 3: Tổ chức năm học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp 

Tình huống trên địa bàn thị xã có 8/8 xã, phường có ổ dịch và số người 

cách ly tập trung trên 1.000 người; phương án xử lý như sau: 

3.1. Tạm thời đóng cửa các cơ sở giáo dục. 

3.2. Hình thức tổ chức giảng dạy 

- Tăng cường tổ chức dạy học trực tuyến: 

+ Đối với giáo dục mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5: 

thực hiện như tiểu mục 2.2b, mục 2, phần II. 

+ Đối với học sinh lớp 1: Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cha mẹ học sinh 

việc học trên truyền hình thông qua kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam. 

Kênh VTV7 phát sóng trực tiếp chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” vào khung 

giờ từ 14h30 đến 15h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần; đồng thời được lưu 

trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7 và cổng thông tin điện tử 

vtv7.vtv.vn. 

+ Đối với học sinh THCS và THPT: Giáo viên thiết kế bài giảng và tổ 

chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Khi tình hình dịch bện được kiểm soát tốt, 

học sinh trở lại học trực tiếp thì giáo viên có kế hoạch dạy bổ sung kiến thức cho 

các em học sinh, cơ bản đảm bảo theo chương trình  giảng dạy.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

- Rà soát, báo cáo đề xuất UBND thị xã để sửa chữa cơ sở vật chất các 

trường, nhất là đối với các trường trước đây làm khu cách ly tập trung. Chỉ đạo 

hiệu trưởng tổ chức sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, đảm bảo khi vào học, học sinh 

có đủ bàn ghế. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch 

chuẩn bị cho năm học mới và ban hành Phương án mẫu hướng dẫn các trường 

xây dựng phương án đảm bảo an toàn trường học trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường rà soát tiêu chí điều kiện để tổ chức 
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dạy học trực tiếp tại trường được quy định tại Tiểu mục 1.2, mục 1, phần II  của 

Phương án này. 

- Chỉ đạo các trường tham mưu UBND các xã, phường tổ chức rà soát, 

nắm tình hình học sinh thông qua các hình thức: gọi điện thoại trực tiếp phụ 

huynh học sinh, liên hệ phụ huynh học sinh qua zalo, thông báo hình thức tuyển 

sinh và đăng ký nhập học trực tuyến thông qua đường link; đảm bảo 100% học 

sinh đang có mặt trên địa bàn thị xã đều đến trường tham gia học tập theo hình 

thức phù hợp tình hình thực tế.  

- Tổng hợp danh sách, tham mưu báo cáo UBND thị xã trình UBND tỉnh 

phương án sắp xếp giáo viên ngoài địa bàn được vào thị xã tham gia giảng dạy; 

chỉ đạo các trường rà soát phương án sắp xếp ổn định nơi tạm trú đối với giáo 

viên bên ngoài vào địa bàn thị xã; không để xảy ra tình huống giáo viên ngoài thị 

xã nhưng đi và về mỗi ngày; chủ động giải pháp điều chuyển giáo viên các 

trường tăng cường hỗ trợ đối với các trường có số giáo viên thiếu, giáo viên 

ngoài địa bàn chưa vào được thị xã để tham gia giảng dạy.  

- Phối hợp các ngành có liên quan và UBND xã, phường tạo điều kiện cho 

giáo viên và học sinh trong địa bàn di chuyển giữa các vùng để đến trường, đảm 

bảo nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” theo Quyết định 2093/QĐ-

UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

- Phối hợp với các ngành, UBND xã, phường chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức khai giảng năm học 2021 - 2022 cho các trường, đảm bảo phù hợp, thiết 

thực và an toàn phòng dịch Covid-19, tổ chức giảng dạy đảm bảo khung thời gian 

quy định theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các trường tổ chức 

dạy học bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn thị xã. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và tổ 

chức giảng dạy của các trường theo phương án đã đề ra, kịp thời báo cáo đề xuất 

UBND thị xã giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các Trường xây dựng kế hoạch cụ thể đối với hình thức 

giảng dạy trực tuyến phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tăng cường kiểm tra đối với các trường, lớp dạy học trực tuyến.  

2. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo Ban nhân dân khóm, ấp hỗ trợ các trường thực hiện công tác rà 

soát, liên hệ trực tiếp và huy động học sinh ra lớp đảm bảo đạt yêu cầu. Tổ 

chức rà soát và thống kê danh sách cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên 

địa bàn quản lý có liên quan đến yếu tố dịch tễ trước năm học và cung cấp cho 

các điểm trường trên địa bàn để kiểm soát và có phương án dạy, học phù hợp.  

- Lập danh sách báo cáo UBND thị xã các trường hợp giáo viên, học 

sinh có nhu cầu qua lại địa bàn giáp ranh để dạy và học (huyện, tỉnh khác). 

Giao Chủ tịch UBND xã phường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp 

học sinh trên địa bàn xã, phường theo học trực tiếp tại các trường ngoài thị xã 
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có lịch trình di chuyển đi về hàng ngày, thường xuyên tuyên truyền thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và kiểm tra, nhắc nhở việc 

di chuyển phải đảm bảo nguyên tắc “01 cung đường 02 điểm đến” từ nhà tới 

trường và ngược lại. 

- Tạo điều kiện tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho giáo viên ngoài địa bàn 

thị xã vào để thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ giới thiệu nơi tạm trú, các thủ tục di 

chuyển; chỉ đạo các chốt chặn kiểm soát giáo viên, học sinh trên địa bàn thị xã di 

chuyển từ xã, phường này sang xã, phường khác phải thực hiện nghiêm nguyên 

tắc “Một cung đường hai điểm đến”. 

- Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa 

giáo dục, huy động các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn, sửa chữa 

đối với điểm lẽ các trường xuống cấp.  

- Chỉ đạo Công an xã, phường tăng cường tuần tra nhắc nhở, nghiêm cấm 

các hoạt động buôn bán tại các khu vực trước và xung quanh trường, kịp thời xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các hộ mua bán cố định, có nhà gần 

trường học thì phải có cam kết và có phương án buôn bán giao dịch không tiếp 

xúc trực tiếp, không tập trung đông người.  

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện phòng chống dịch ở các 

trường trên địa bàn quản lý; thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh để các trường 

tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

3. Các trường học trên địa bàn thị xã 

- Tổ chức rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo đủ cho việc giảng dạy 

trực tiếp tại trường. 

- Chủ động rà soát đối tượng học sinh trên địa bàn; tham mưu UBND xã, 

phường tổ chức nắm tình hình học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau (qua điện 

thoại, đến nhà học sinh), báo cáo danh sách học sinh trong độ tuổi đi học đã đến 

trường và chưa đến trường để được hỗ trợ huy động học sinh ra lớp. 

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra yếu tố dịch tễ của giáo viên, nhân 

viên và khách vào liên hệ công tác bằng các hình thức phù hợp (quét mã QR, khai 

báo thông tin trên mẫu giấy,…); giáo viên ghi nhận và báo cáo trường lưu trữ hồ sơ 

hợp lệ đối người thân học sinh là tài xế xe tải đường dài và các trường hợp đang hoạt 

động, kinh doanh ngành nghề thường xuyên tiếp xúc nhiều người để cung cấp cơ 

quan chuyên môn khi có yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Bố trí giờ vào học và giờ ra về lệch nhau giữa các khối lớp để tránh tập 

trung đông cha mẹ học sinh và học sinh cùng một thời gian.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 phù hợp điều kiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và phương án đảm bảo an toàn trường học trong tình 

hình dịch bệnh Covid-19 (nêu rõ các bước thực hiện từ việc đón học sinh ngoài 

cổng, hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi vào lớp, theo dõi học sinh trong lúc 

dạy, hướng dẫn học sinh không tập trung trong giờ chơi,…), bố trí 01 phòng dự 

phòng với diện tích rộng, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh để cho học sinh, giáo viên 
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có biểu hiện nghi ngờ hoặc bất thường đến nghỉ; dự kiến phương án chuyển sang 

dạy trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Thường xuyên vệ sinh trường, dụng cụ học tập, lớp học sạch sẽ thông 

thoáng, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; mua sắm dụng cụ y 

tế, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức nhà trường; sắp xếp lớp, phân công bộ giờ 

cho giáo viên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm, 

triển khai các kế hoạch năm học theo tiến độ. Tham mưu UBND xã, phường hỗ 

trợ kịp thời cho giáo viên ngoài thị xã vào công tác tại trường về nơi ăn ở, việc di 

chuyển giữa các vùng trong thị xã; việc di chuyển của học sinh khi qua các chốt 

phòng chống dịch.  

- Bố trí việc đưa đón học sinh ngay tại cổng trường, tuyệt đối không để phụ 

huynh đưa đón tại lớp học; bố trí giờ ra về lệch nhau nhằm tránh tập trung đông 

người cùng một thời điểm. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường; 

thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trong địa bàn và ngoài địa bàn để có 

phương án điều chỉnh việc dạy học tại đơn vị. Kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, UBND xã, phường khi có tình huống về phòng chống dịch vượt khả 

năng xử lý của trường. 

4. Trung tâm y tế thị xã  

- Tổ chức phun thuốc khử khuẩn tất cả các điểm trường trên địa bàn thị xã; 

kịp thời phân công lực lượng phối hợp cơ sở giáo dục xử lý nhanh nếu có phát 

sinh tình huống liên quan đến Covid-19. Cung cấp tình hình dịch tễ có liên quan 

đến ngành Giáo dục & Đào tạo để có sự chủ động phương án xử lý, không gây 

hoang mang trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. 

- Phối hợp hỗ trợ các trường học tổ chức Test nhanh ngẫu nhiên, định kỳ 

đối với giáo viên và học sinh. Trong đó, ưu tiên giáo viên thường xuyên di 

chuyển giữa các địa bàn và học sinh có người thân đang hoạt động, kinh doanh 

các ngành nghề tiếp xúc nhiều người, tài xế xe tải đường dài đang hoạt động… 

Trên đây là phương án tổ chức năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thị xã Ngã 

Năm./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ thị xã; 

- UBND các xã phường; 

- Các trường trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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