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Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2021

V/v quán triệt việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Tổ Chuyên môn;
- Tổ Văn phòng;
- CĐ, ĐTN.
Thực hiện Công văn số 2531/SGDĐT-CTTT-PC ngày 11/11/2021 của
Sở GDĐT về quán triệt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid
19 trong các cơ sở giáo dục; Trường THPT Chu Văn An yêu cầu các các bộ
phận thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid19 trong tình hình hiện nay theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ, bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện
tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học 2021-2022; Thường xuyên rà soát các nội
dung trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (Bộ tiêu chí an toàn trường
học, Phương án tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn phòng chống
dịch; Kịch bản và phương án xử lý đối với một số tình huống có thể xảy ra
trong công tác phòng chống dịch…)
2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng quán triệt cán bộ giáo viên, nhân
viên, học sinh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1929/KH-SGDĐT ngày
27/8/2021 của Sở GDĐT về tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống
dịch; Hướng dẫn số 1950/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 30/8/2021 về hướng dẫn
công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên năm học 2021-2022 và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công
tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng quán triệt cán bộ giáo viên, nhân viên;
GVCN quán triệt học sinh hạn chế tập trung đông người; tăng cường ứng dụng
thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và trao đổi công việc, ưu tiên hình
thức tổ chức họp trực tuyến trong điều kiện có thể, ứng dụng chuyển đổi số trong
quản lý thông tin, bảo đảm 100% thực hiện khai báo bằng mã QR.

4. Yêu cầu cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên trong toàn trường phải
gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân không đi đến
những vùng địa phương đang có dịch khi không thực sự cần thiết; Trường hợp đi ra
ngoài tỉnh trong các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật (hoặc ngoài giờ hành chính)
phải được sự đồng ý của hiệu trưởng, đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y
tế, cung cấp thông tin theo đúng quy định.Tổ chức, tập thể, cá nhân nào không thực
hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng
đồng, căn cứ theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của đơn
vị và pháp luật.

Yêu cầu các bộ phận khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội
dung trên./.
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