UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1128 /GDĐT
V/v dạy học ứng phó với dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp,
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện,
Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc triển khai tổ chức dạy
học ứng phó với dịch Covid-19 như sau:
1. Các đơn vị tổ chức dạy học trực tiếp cần thực nghiêm túc các phương án
phòng chống dịch tại trường và hướng dẫn dạy học ứng phó, linh hoạt theo Công
văn số số 1087/GDĐT ngày 03/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ
chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
2. Phương án dạy học:
- Các trường học phổ thông thuộc các xã, thị trấn sau: Kiến Giang, An
Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy chuyển sang dạy học trực tuyến; các đơn
vị mầm non nghỉ học từ chiều 16/12/2021 cho đến khi có thông báo mới.
- Các đơn vị trường học còn lại lại bám sát tình hình dịch bệnh tại địa
phương để bố trí dạy học linh hoạt, an toàn.
3. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 cấp xã để triển khai tốt công tác phòng chống dịch tại đơn vị.
Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm
túc, phản ánh những vướng mắc về Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT, PCT UBND huyện phụ trách;
- LĐ,CV Phòng GD&ĐT;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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