UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 141/PA-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2022

PHƯƠNG ÁN
Tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông,
học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành khung kế hoạch thời gian năm
học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định 3025/QĐ-UBND ngày
29 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sửa đổi,
bổ sung điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐUBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần
Thơ ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
Cần Thơ;
Thực hiện Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo
dục; Công văn số 5355/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo
dục; Công văn số 5568/UBND-HCTC ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn
thành phố Cần Thơ; Công văn số 179/UBND-KGVX ngày 14 tháng 01 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn
thành phố; Công văn số 180/UBND-KGVX ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học,
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức cho trẻ mầm non, học
sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Vừa đảm bảo chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 vừa đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch COVD-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa gián
đoạn hoạt động dạy - học.
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- Chủ động phòng, chống dịch COVD-19 tại cơ sở giáo dục theo nguyên tắc:
phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly,
khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học.
2. Yêu cầu
- Căn cứ hướng dẫn, quy định chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 thành phố về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng từng
cấp độ dịch cho từng lĩnh vực hoạt động, các cơ sở giáo dục rà soát các điều kiện
bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, học viên, viên chức, người lao động khi tổ chức
hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường; xây dựng phương án tổ chức hoạt động giáo
dục, đào tạo trực tiếp phù hợp cấp độ dịch tại địa phương (quận, huyện) và điều
kiện của trường. Đồng thời, nhanh chóng sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật
chất và thực hiện khử khuẩn để đón học sinh đi học trực tiếp trở lại.
- Phương án phải đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và đảm
bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường.
- Duy trì việc tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp vừa trực
tiếp vừa trực tuyến/dạy học trên truyền hình và các hình thức phù hợp khác.
II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Phương án 1: Cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 1, cấp 2
Trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên
giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường (việc tổ chức cho trẻ học bán trú do Ủy
ban nhân dân quận, huyện quyết định).
Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên kết hợp dạy học trực tiếp
và dạy học trực tuyến. Thực hiện 100% thời lượng được quy định trong chương trình
môn học; chú ý các nội dung khó, phức tạp, nội dung cốt lõi, các nội dung thực hành;
tổ chức các hoạt động trực tiếp trên lớp; đồng thời trực tuyến qua phần mềm dạy học
trực tuyến cho học sinh không có điều kiện đến lớp có thể tham gia học tập, học sinh
có thể tương tác với lớp học trực tiếp. Tỷ lệ tiết học trực tuyến khoảng 10% đến 20%
thời lượng chương trình nhằm bổ sung, tăng cường kiến thức cho học sinh theo
chương trình môn học.
2. Phương án 2: Cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 3
Ưu tiên cho lớp 1, lớp 2, lớp 5, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông
và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường. Các khối lớp khác của cấp
tiểu học học tập qua truyền hình và các hình thức phù hợp khác. Cơ sở giáo dục có
phương án chuyển tài liệu học tập đến học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học
qua truyền hình.
Đối với bậc học mầm non, giáo viên hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ
chức hoạt động giáo dục, vui chơi tại nhà bằng các hình thức phù hợp.
3. Phương án 3: Cấp độ dịch trên địa bàn được xác định ở cấp 4

3

- Trẻ mầm non: giáo viên hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ chức hoạt
động giáo dục, vui chơi tại nhà bằng các hình thức phù hợp.
- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên giáo dục
thường xuyên học trực tuyến/học trên truyền hình và các hình thức học tập phù hợp
khác.
Lưu ý: Biện pháp tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá thực hiện theo các văn
bản của Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 3423/SGDĐT-GDTH ngày 14 tháng
12 năm 2021 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVD-19; Công văn số
2306/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc xây dựng các phương án tổ
chức thực hiện kế hoạch giáo dục trung học năm học 2021 - 2022.
III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Từ ngày 07 tháng 02 năm 2022, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học
trực tiếp, cụ thể như sau:
- Trẻ mầm non: học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày.
- Học sinh tiểu học: học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày, buổi còn lại được
hướng dẫn tự học tại nhà.
- Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường
xuyên: học trực tiếp tại trường 01 buổi/ngày kết hợp học trực tuyến.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi, kiểm tra
việc tổ chức thực hiện phương án của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
phù hợp với từng cấp độ dịch.
2. Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ sở giáo dục trước, trong và sau thời điểm
học sinh đến trường (phụ lục 1).
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức giảng dạy và học
tập bằng hình thức phù hợp với điều kiện từng trường.
3. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông, giáo dục thường xuyên
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện phương án dạy học của nhà
trường, các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cha
mẹ học sinh, học sinh, viên chức, người lao động trong đơn vị.
- Đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 (phụ lục 2).
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- Chia ca học của các khối lớp phù hợp; bố trí lệch giờ vào học và tan học của
các khối lớp nhằm đảm bảo không tập trung quá đông học sinh và phụ huynh cùng
một thời điểm; quy định cụ thể hướng vào, ra của từng khối lớp.
- Thời gian học sinh vừa trở lại trường, nhà trường chỉ đạo giáo viên quan
tâm, tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn
cho học sinh trước khi tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức phù hợp với từng đối
tượng; tổ chức cho học sinh kiểm tra định kì theo quy định; tập trung dạy học các
môn học/hoạt động giáo dục theo các nội dung cơ bản, cốt lõi trong chương trình;
không tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông học sinh.
- Phối hợp cơ quan y tế địa phương triển khai kịp thời báo cáo, đề xuất với
cấp quản lý trực tiếp các biện pháp xử lý nếu xảy ra tình huống có học sinh, học
viên, viên chức, người lao động trong đơn vị nhiễm COVID-19 (phụ lục 3).
4. Chế độ báo cáo
Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trung học phổ thông, giáo dục
thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo như sau:
- Báo cáo việc triển khai thực hiện phương án tổ chức dạy và học về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học), Ủy ban nhân dân quận, huyện
trước ngày 11 tháng 02 năm 2022.
- Thường xuyên cung cấp số liệu về tình hình trẻ mầm non, học sinh, học
viên giáo dục thường xuyên về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua các phòng chuyên
môn phụ trách bậc học, cấp học).
Trên đây là Phương án tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên
giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
Phương án này thay thế Phương án số 110/PA-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm
2022 tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên
đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Giáo dục
và Đào tạo thành phố Cần Thơ./.
(Đính kèm Công văn số 180/UBND-KGVX ngày 14 tháng 01 năm 2022
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thời gian trẻ mầm non, học
sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường
xuyên trở lại trường học; các phụ lục)
Nơi nhận:
- UBND TP (để b/c);
- UBND quận, huyện (để ph/h);
- Sở Y tế (để ph/h);
- Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- TTGDNN-GDTX;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Tăng
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