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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức khai giảng và triển khai,
thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022
trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công điện số 848/CĐ-BGDĐT, ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới
trong tình hình dịch bệnh phức tạp; Công văn số 13627/UBND-THKH ngày
03/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua
các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đang áp
dụng biện pháp giãn cách xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố nội dung sau:
1. Về chỉ đạo khai giảng và tổ chức dạy học:
Sở Giáo dục và Đạo tạo đã ban hành các công văn: Số 2302/SGDĐT-VP
ngày 26/8/2021, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,
bệnh Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện, phương án tổ chức hoạt động giáo dục
năm học 2021-2022 trong tình hình mới; Số 2351/SGDĐT-VP ngày 31/8/2021,
về việc điều chỉnh thời gian tựu trường, kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và dạy
học, năm học 2021-2022; Số 2371/SGDĐT-CTTT ngày 01/9/2021, về việc đẩy
mạnh việc thực hiện xã hội hóa xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục (gửi kèm theo).
Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến, tình
hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn để chỉ đạo phòng
Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai, thực hiện các công
văn trên. Đặc biệt lưu ý việc giao quyền cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ
động xây dựng phương án dạy học linh hoạt; kích hoạt các hình thức dạy học
không trực tiếp, trọng tâm là dạy học bằng hình thức trực tuyến đối với giáo dục
phổ thông; đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao nhất theo các
chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND tỉnh.
2. Quan tâm, tạo điều kiện, kiểm soát để đội ngũ cán bộ, giáo viên đi làm
nhiệm vụ được di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19:
2.1. Trường hợp, di chuyển giữa các địa phương đang áp dụng các biện pháp
giãn cách xã hội (theo tinh thần của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ
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thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) với các địa phương
khác, yêu cầu xuất trình các giấy tờ như:
- Kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên Covid19 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin
phòng Covid-19. Đối với những người không có chứng nhận xét nghiệm như trên,
khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh phải được test nhanh kháng nguyên Covid-19
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và phải tự chi trả kinh phí theo quy định.
- Giấy giới thiệu, giấy xác nhận công tác của thủ trưởng cơ sở giáo dục (trong
đó ghi rõ nơi đi, nơi đến và ngược lại, đảm bảo nghiêm nguyên tắc “một cung
đường 2 điểm đến”).
- Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
2.2. Trường hợp, di chuyển trong cùng địa phương đang áp dụng giãn cách
phòng chống dịch, trong đó chỉ yêu cầu xuất trình các giấy tờ như:
- Giấy giới thiệu, giấy xác nhận công tác của thủ trưởng cơ sở giáo dục (trong
đó ghi rõ nơi đi, nơi đến và ngược lại, đảm bảo nghiêm nguyên tắc “một cung
đường 2 điểm đến”).
- Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện (thị xã, thành phố) quan
tâm, phối hợp triển khai các nội dung trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đầu Thanh
Tùng (để báo cáo);
- Các sở, ngành (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng Cơ quan Sở;
- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
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