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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

  Số:         /UBND-VXNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

          Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2022 

V/v triển khai thực hiện kết luận 

của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam tại Thông báo số 

47/TB-VPCP ngày 21/02/2022 

của Văn phòng Chính phủ 

 

 

                               Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa 

phương tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 21/02/2022 của Văn phòng Chính 

phủ; 

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 

chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; phổ 

biến rộng rãi đến các cơ sở giáo dục về Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2) theo Quyết định số 

543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp. 

b) Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các trường học phối hợp với các cơ sở y tế 

địa phương theo dõi sức khoẻ trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức 

khoẻ khi nhiễm bệnh trong trường học. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể 

chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

c) Rà soát các điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến; xây dựng kế hoạch, 

chuẩn bị học liệu, thiết bị, phần mềm, tập huấn sử dụng phần mềm cho giáo 

viên, học sinh sẵn sàng chuyển sang hình thức học trực tuyến, dạy trên truyền 

hình. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

d) Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy 

trì hoạt động bán trú đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ 
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động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự 

báo khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Chủ động xây dựng các phương 

án dạy và học năm học 2021-2022 thích ứng với diễn biến của dịch bệnh Covid-

19. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm 

chất lượng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đáp ứng với 

yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và thực hiện kế hoạch 

giáo dục nhà trường linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Hạn chế tổ chức 

các hoạt động giáo dục có sự tập trung đông người. Tranh thủ thời gian vàng khi 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát để tổ chức dạy học trực tiếp; ưu tiên dạy học 

các nội dung cơ bản, cốt lõi.  

2. Sở Y tế 

a) Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn theo 

dõi sức khoẻ trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức khoẻ khi nhiễm 

bệnh; rà soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh là F1 

bảo đảm phù hợp. 

b) Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện 

sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường đối với từng 

trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm biến chủng Omicron ở các địa phương, 

trường học. 

c) Hướng dẫn phác đồ điều trị và danh mục thuốc điều trị bệnh Covid-19 

cho học sinh, phụ huynh, nhà trường khi có người bị F0, F1. 

d) Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi 

được triển khai trên toàn quốc; hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly đối với trẻ 

em, học sinh bảo đảm phù hợp, khoa học. 

đ) Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thông tấn, báo chí những thông 

tin cần thiết về công tác phòng, chống dịch; cập nhật thông tin báo cáo đối với 

từng cấp độ dịch 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

Tăng cường công tác thông tin truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn đến trường 

học tập trung để phụ huynh yên tâm cho trẻ em, học sinh đến trường. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo các địa phương phối hợp với nhà trường rà soát trẻ từ 12 đến 17 

tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và số trẻ từ 11 

tuổi lên 12 tuổi chưa được tiêm, số trẻ em không đi học, trẻ vãng lai để vận động 

gia đình đưa trẻ đến tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

b) Rà soát cơ sở vật chất các trường học đóng trên địa bàn, đảm bảo các 

tiêu chí an toàn trường học theo Quyết định 2127/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo 
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dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tăng 

cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng và nhiệm vụ 

được giao, khẩn trương triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo) 

định kỳ cuối hàng tháng cho đến hết năm học 2021-2022 để kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                         
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);                                                                     

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận; 

- Phân hiệu Nông Lâm tại Ninh Thuận; 

- Viện Đào tạo và ứng dụng KHCN; 

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận; 

- Trường Trung cấp Y tế; 

- Trường Trung cấp Việt Thuận; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH;    

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Long Biên 
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