
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG  

 

Số:            /UBND-VP 

V/v cho học sinh các cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học, khối lớp 6 THCS 

trên địa bàn Thành phố đi học trở lại 

sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thành phố Cao Bằng, ngày    tháng 4 năm 2022 

   

Kính gửi:  

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

  - Các trường THCS và trường TH&THCS Chu Trinh; 

- Các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn Thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường học trên địa bàn. 
       

 Thực hiện Công văn số 510/SGD&ĐT-VP ngày 06/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Cao Bằng về việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho 

trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ tình hình và cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố (cấp 2), để đảm 

bảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu kiên trì bảo 

đảm chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh khi tổ chức dạy học trực 

tiếp, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giao phòng GD&ĐT thành phố, các 

cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

 - Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

(THCS) chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đến trường học trực tiếp và kiểm 

tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của các nhà trường.  

 - Tổng hợp và đôn đốc các cơ sở giáo dục báo cáo thường xuyên tình hình 

tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành Giáo dục theo quy định. 

2. Giao các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Thành phố: 

- Từ ngày 13/4/2022, các cơ sở giáo dục tổ chức đón và dạy học trực tiếp 

tại trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn 

Thành phố. 

Lưu ý: Đối với giáo viên, học sinh hiện đang trong thời gian điều trị bệnh 

Covid-19 (F0) tại các trường học tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định và 

sẽ đến trường giảng dạy, đi học trở lại sau khi hoàn thành thời gian cách ly, 
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điều trị bệnh có kết quả âm tính, tiếp tục thực hiện các biện pháp 5k khi đến 

trường. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch và an toàn trường học khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; các 

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, giúp phụ 

huynh yên tâm khi cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trực tiếp. 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm 

trong việc bảo đảm an toàn phòng, chống bạo lực học đường khi tổ chức dạy học 

trực tiếp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh tăng 

cường nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái 

độ, kỹ năng để sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện; xử lý nghiêm, 

kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, 

gây mất an toàn trường học. 

3. Đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường thường xuyên theo 

dõi tình hình sức khỏe của con, em, khi thấy có các biểu hiện bất thường liên 

quan đến triệu chứng như sốt, ho, khó thở, chảy nước mũi… Chủ động thực hiện 

test nhanh để kiểm tra và báo cáo tình trạng sức khỏe với giáo viên chủ nhiệm. 

Quán triệt con em của mình trong quá trình đi học trực tiếp thực hiện nghiêm 

phương châm “Một cung đường, hai điểm đến” (Đi từ nhà đến thẳng trường học, 

kết thúc đi từ trường về nhà, hạn chế tối đa tập trung và tiếp xúc khác bên 

ngoài).  

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện các nội dung trên; những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai 

thực hiện trao đổi trực tiếp về phòng GD&ĐT thành phố theo số điện thoại: 

0913.520.185 (Đ/c Bình - Phó Trưởng phòng) để cùng phối hợp giải quyết./.  

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT, Sở Y tế; 

- TT Thành Ủy (để báo cáo); 

- TT HĐND, UBND thành phố; 

- Phòng Y tế; 

- TT Y tế TP; 

- LĐ, CV VP HĐND và UBND TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

           KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Vũ Văn Đệ 
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