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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND          Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại Hội nghị  

trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022  

gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới 
 
   

      

  

 Sáng ngày 24/8/2021, tại Hội trường UBND thị xã, đồng chí Phạm Trương - 

Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai 

giảng năm học mới 2021-2022 gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình 

hình mới. Tham dự Hội nghị có:  Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Hữu Thảo; đại 

biểu lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Trung tâm Y tế Hoài 

Nhơn; Chủ tịch UBND các xã, phường; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Mẫu 

giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Sau khi nghe Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo thị xã báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới 2021-2022, ý kiến tham 

gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:   

 UBND thị xã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và UBND 

các xã, phường, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành giáo dục 

đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới: Cở sở vật chất trường lớp học, đội 

ngũ giáo viên, trang thiết bị đồ dùng cho các trường và sách giáo khoa mới cho 

giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 đảm bảo; các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 ở 

các trường (nước sát khuẩn, xà phòng, nơi rửa tay cho học sinh, tiêu độc, khử 

khuẩn, vệ sinh môi trường, trang thiết bị đo thân nhiệt ít nhất 02 cái/trường, mã 

quét QR-Code để khai báo y tế, các trường triển khai thực hiện phong trào bảo vệ 

vùng xanh, thắng xanh Covid-19…). 

 Đến nay, thị xã Hoài Nhơn đã qua 51 ngày chưa phát sinh ca nhiễm mới 

Covid-19 trong cộng đồng, cơ bản trở thành “vùng xanh”, đây được xem là địa bàn 

tạm thời an toàn dịch bệnh, nên người dân từ các vùng dịch trong và ngoài tỉnh tiếp 

tục về Hoài Nhơn lưu trú sẽ ngày càng nhiều hơn; trên địa bàn thị xã, các lái xe 

đường dài, tiểu thương, shipper, ngư dân…đang hoạt động, đây là các nhóm đối 

tượng nguy cơ rất cao tạo thành ổ dịch làm lây lan dịch bệnh, có liên quan đến phụ 

huynh học sinh và giáo viên tại các trường nếu chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, 

buông lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. 

 Để triển khai năm học 2021-2022 tuyệt đối an toàn, phù hợp với cấp độ diễn 

biến phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:  
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  1. Thống nhất chủ trương tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 như sau:  

  - Thời gian: Ngày 05/9/2021.  

  - Hình thức: Trực tuyến, yêu cầu tổ chức trang trọng, an toàn tuyệt đối, triển 

khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, cụ thể: khai 

báo y tế, quét mã QR-Code, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khử khuẩn, đeo khẩu 

trang, đo thân nhiệt, không tập trung đông người. Quy mô: không quá 15 

người/phòng/trường. Sau khai giảng sẽ chuyển tải thông tin đến học sinh.  

  - Thành phần: Đối với bậc Trung học cơ sở (Hiệu Trưởng, Hiệu phó, 07 giáo 

viên, 04 học sinh đại diện từ lớp 6 đến lớp 9; 01 đại diện phụ huynh, 01 lãnh đạo 

địa phương); bậc Tiểu học (Hiệu Trưởng, Hiệu phó, 06 giáo viên, 05 đại diện học 

sinh từ lớp 1 đến lớp 5, 01 đại diện phụ huynh, 01 lãnh đạo địa phương); bậc Mầm 

non, Mẫu giáo (kể cả công lâp và tư thục): Tùy điều kiện tình hình thực tế cụ thể tổ 

chức khai giảng cho phù hợp, không có học sinh tham gia. 

  - Giao UBND các xã, phường chỉ đạo Trạm Y tế theo dõi, giám sát Lễ khai 

giảng năm học 2021-2022 theo đúng qui định phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Thời gian bắt đầu học: UBND thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, trên 

địa bàn tỉnh và thị xã từ nay đến hết ngày 15/9/2021, sẽ quyết định ngày đi học cụ 

thể đối với các cấp học, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.  

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã:   

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn xây dựng 

phương án triển khai năm học 2021-2022 trên địa bàn thị xã gắn với phòng, chống 

dịch Covid-19 tương ứng với 04 cấp độ (điều kiện bình thường mới, nguy cơ, nguy 

cơ cao, nguy cơ rất cao) trình UBND thị xã phê duyệt, thời gian hoàn thành trước 

ngày 04/9/2021.  

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng phương án triển khai năm học 

2021-2022 gắn với phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với 04 cấp độ (điều 

kiện bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao) tại các trường.  

 4. Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở: 

 - Yêu cầu Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên, nhân viên của các cấp trường 

đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, trong đó, bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của học sinh, giáo viên và người lao động từng trường là nhiệm vụ trên hết, 

trước hết; không được chủ quan, lơ là, phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng, chủ 

động, sáng tạo, linh hoạt để ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện 



3 

 

  

thắng lợi mục tiêu ‘‘kép’’ trong phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng trường học 

tự quản an toàn với dịch bệnh; phát động phong trào ‘‘bảo vệ vùng xanh, thắng 

nhanh Covid-19’’ và chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả hoạt động, chất lượng 

dạy và học gắn với công tác an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19 tại 

trường của mình đang quản lý. 

 - Chủ động xây dựng phương án triển khai năm học 2021-2022 gắn với 

phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với 04 cấp độ (điều kiện bình thường mới, 

nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao) tại các trường, lưu ý: công tác tiêu độc khử 

trùng, bố trí phòng cách ly y tế tạm thời, kiện toàn nhân viên y tế học đường, xây 

dựng chi tiết cụ thể hình thức học (trực tuyến, học trong điều kiện đảm bảo giãn 

cách, học trong điều kiện bình thường mới) tương ứng với 04 cấp độ nguy cơ; trình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, UBND xã, phường phê duyệt, thời gian hoàn 

thành trước ngày 04/9/2021.  

 - Chỉ đạo giáo viên, nhân viên và người lao động của trường thực hiện 

nghiêm ngặt biện pháp “5K” (Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, không 

tập trung đông người, khai báo y tế); quét mã QR-Cord đảm bảo tỷ lệ 100%.  

 - Làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh để chuyển tải thông tin về 

phòng, chống dịch Covid-19 đến con em học sinh, mọi người, mọi nhà để có ý 

thức, trách nhiệm tự bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

cho con em của mình; hướng dẫn cụ thể việc đưa đón học sinh từ trường về nhà và 

ngược lại đảm bảo “một cung đường 02 điểm đến”; đề nghị phụ huynh học sinh 

đăng ký với nhà nhà trường về phương tiện đến trường của học sinh (phụ huynh 

đưa đón hoặc học sinh tự đi học) để nhà trường thuận tiện trong việc quản lý, giám 

sát tình hình dịch bệnh. 

 - Rà soát, nắm chắc danh sách nghề nghiệp của phụ huynh học sinh, đặc biệt 

là phụ huynh thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao (người từ vùng dịch trong và 

ngoại tỉnh về địa phương, thợ hồ, tài xế, phụ xe đường dài và trong tỉnh, ngư dân, 

thợ hồ, shipper, tiểu thương, người đi chợ hàng ngày...) để chủ động ứng phó kịp 

thời khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.  

 - Chi bộ các trường ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

gắn với biện pháp phòng, chống Covid-19 triệt để, an toàn tuyệt đối.  

 5. UBND các xã, phường:  

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Trung tâm Y tế, 

các ngành liên quan phê duyệt Phương án triển khai năm học 2021-2022 tương ứng 

với 04 cấp độ nguy cơ tại các trường trên địa bàn xã, phường mình. 



4 

 

  

  - Giao UBND các xã, phường rà soát danh sách F1, F2, F3 là đối tượng học 

sinh; theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 

theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ, thông báo cho các trường khi học sinh hết 

thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, tuyệt đối không để sót, lọt trường hợp 

học sinh trong điều kiện dịch tễ không cho phép tham gia lớp học.  

 6. Căn cứ Văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập nơi cư trú do dịch 

Covid-19, UBND thị xã đồng ý chủ trương tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh 

các địa phương khác về cùng gia đình đang tạm cư trú tại địa bàn thị xã trong thời 

gian dịch bệnh, có nguyện vọng học tập tại các trường trên địa bàn thị xã trên cơ sở 

đề xuất của Phòng Giáo dục và Đạo tạo.  

 Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường, ngành 

y tế chỉ đạo thực hiện tiếp nhận đối tượng học sinh nói trên theo đúng quy trình và 

giám sát đúng quy định; trên cơ sở rà soát, đánh giá, phân loại đảm bảo yếu tố dịch 

tễ, an toàn tuyệt đối với dịch bệnh Covid-19 mới được tham gia học tập.  

  7. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo: Chỉ đạo ưu tiên tiêm vacxin Covid-19 cho 

lực lượng giáo viên, nhân viên và người lao động của các trường trên địa bàn, góp 

phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ năm học 

2021-2021 an toàn. 

  Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã để các cơ quan, đơn vị 

liên quan và UBND các xã, phường biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Thành phần dự họp; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP; CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

Trần Đinh 
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