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TP. Bắc Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2022

V/v tiếp tục tổ chức cho học sinh trở lại
học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa
bàn thành phố

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung Tâm Y tế thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các phường, xã;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (Giao Phòng
Giáo dục và Đào tạo gửi Công văn này).
Ngày 03/11/2022, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố
ban hành Công văn số 04/BCĐ-GDĐT ngày 03/01/2022 về việc tạm nghỉ học đối
với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác PCD COVID19;
Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các ổ dịch (Trường
Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Đông Thành, Khu chung cư Quang Minh 18 tầng, …) đã
cơ bản được kiểm soát và đảm bảo các điều kiện về công tác phòng dịch;
Sau khi xin ý kiến và được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Bắc Giang;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Y tế
thành phố;
Để tiếp tục cho học sinh trở lại trường học tập trong điều kiện dịch bệnh
còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên địa bàn, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID19 thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố:
Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và các trường có hoạt động
giáo dục Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
Bắc Giang khi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo đủ các điều kiện
an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở, được tiếp tục tổ chức đón học
sinh trở lại học tập từ ngày 10/01/2022.
Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trực tiếp ngoài
nhà trường và tạm dừng tổ chức ăn bán trú, hoạt động kinh doanh căng tin đối
với các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS trên địa bàn.
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2. Phòng Y tế thành phố: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Trung tâm Y tế thành phố và BCĐ các phường, xã hướng dẫn chi tiết các biện
pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch trong nhà trường và thường xuyên
kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với các cơ sở giáo dục
trên địa bàn và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. BCĐ phòng, chống dịch các phường, xã: Huy động lực lượng phối
hợp với cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức
vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, lớp học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn
phường, xã, đảm bảo môi trường sạch, an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại
học tập.
4. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp với Phòng Y tế, Giáo dục và
Đào tạo, BCĐ các phường, xã thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và tiếp tục rà
soát số cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ 12 tuổi trở lên tại các cơ sở giáo
dục trên địa bàn, tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho 100% đối tượng trên
(trừ trường hợp chống chỉ định của bác sĩ) và tổ chức tiêm mũi 2, mũi 3 theo
quy định.
5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Theo dõi, chỉ đạo các
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; phối hợp với các trường có hoạt động
giáo dục Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn triển khai
nội dung trên; phối hợp chặt chẽ với BCĐ các phường, xã và các cơ quan, đơn
vị có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong trường học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; báo cáo kịp thời
BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về kết quả thực hiện và diễn biến
dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Sở GD&ĐT Bắc Giang (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- BCĐ PCD COVID-19 các phường, xã (P/h);
- VP: Thành ủy, HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT.
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