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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 4434/KH-UBND  Ninh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức dạy và học trong tình hình dịch Covid-19  

trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 _______________________ 
 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 020 của Thủ tướng 
Chính phủ  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quản lý và tổ chức dạy học 
trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 289-TB/TU ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 
Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 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 tỉnh Ninh Thuận, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học trong tình 
hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 như sau:  

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với 
việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong các trạng thái dịch bệnh.  

- Hạn chế tối thiểu ảnh hưởng dịch bệnh gây hại đến sức khỏe của đội ngũ 
nhà giáo, trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên và học  viên (gọi chung là học 
sinh).  

- Chủ động xây dựng các phương án dạy học linh hoạt, hiệu quả giúp các 
cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc dạy học trong các trạng thái của dịch bệnh 
Covid-19 tạo sự đồng thuận trong xã hội, phụ huynh, học sinh. 
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- Tổ chức dạy và học đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch thời gian năm 
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng kế hoạch 
giáo dục nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đổi mới 
quản trị nhà trường.  

2. Yêu cầu 
- Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy định của ngành Y 
tế và ngành Giáo dục.   

- Thường xuyên đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống 
(App) “An toàn Covid-19” và mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 
trường học theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 
trong trường học theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28 tháng 4 năm 
2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, học sinh, cán bộ, giáo viên, 
nhân viên để đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục trong bối cảnh phòng, 
chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.  

- Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch, phương 
án chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi triển khai nhiệm vụ dạy 
và học năm học 2021 - 2022. 

 - Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, 
linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện dạy và học thực tế 
của từng địa phương, đơn vị. 

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức quản lý và dạy học trực tuyến theo 
Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Tổ chức dạy học 
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19 về việc “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp 
hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” và các quyết định 
của tỉnh và của địa phương về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức việc thực hiện dạy học theo các 
phương án sau: 

a) Phương án 1: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ 
“Bình thường mới” (vùng xanh). 

Các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông triển 
khai thực hiện kế hoạch năm học theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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b) Phương án 2: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ  
(vùng vàng). 

- Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học lùi thời gian tựu trường, thời gian học 
sau 1 tuần so với kế hoạch năm học 2021 - 2022. 

- Cấp THCS, THPT, GDTX: Tổ chức cho học sinh học cách nhật, thực 
hiện giãn cách lớp học theo quy định, kết hợp hình thức dạy học trực tiếp và trực 
tuyến. 

c) Phương án 3: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ, nguy 
cơ cao (vùng cam). 

- Học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học cách nhật, kết hợp hình thức dạy 
học trực tiếp và trực tuyến, mỗi phòng học không quá 20 học sinh, xếp vị trí ngồi 
theo hình chữ “Z” để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m. 

- Học sinh các cấp, các khối lớp còn lại triển khai dạy học trực tuyến. 
d) Phương án 4: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ cao 

(vùng cam) và rất cao (vùng đỏ). 
Tất cả trẻ em mầm non, học sinh TH, THCS, THPT, GDTX không đến 

trường cho đến khi hết dịch. Tổ chức cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, 
THCS, THPT, học viên GDTX học trực tuyến qua internet hoặc học qua truyền 
hình.  

2. Tựu trường và khai giảng năm học 
a) Phương án 1: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ 

“Bình thường mới” (vùng xanh). 
Các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông triển 

khai thực hiện kế hoạch năm học theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 
19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Phương án 2: Đối với địa phương được đánh giá mức độ nguy cơ trở 
lên. 

- Ngày 01/9/2021: Tựu trường đối với các lớp đầu cấp THCS, THPT, 
GDTX, các khối còn lại theo hình thức trực tuyến. Riêng trẻ em mầm non, học 
sinh tiểu học lùi thời gian tựu trường 1 tuần vào ngày 10/9/2021. 

- Ngày 06/9/2021: Sử dụng giờ chào cờ tổ chức khai giảng tại lớp, giao cho 
giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nội dung theo yêu cầu của ngành Giáo dục, 
thời gian không quá 40 phút. 

3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục 
- Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của ngành 

Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm: môi trường xung quanh, các vật dụng 
thường xuyên cầm, nắm như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng 
học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và 
học liệu được sử dụng trong dạy và học; bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm 
từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong 
quá trình dạy và học.  



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 23/Ngày 06-9-2021 
 

80 

- Đối với các cơ sở giáo dục được chọn làm khu cách ly hoặc bệnh viện dã 
chiến, khi đến thời gian nhập học mà cơ sở của mình chưa được bàn giao lại thì 
tổ chức phương án dạy học trực tuyến.  

- Đối với các cơ sở giáo dục được chọn làm khu cách ly, bệnh viện dã 
chiến hoặc địa điểm tiêm vắc xin Covid-19, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thủ 
trưởng các đơn vị, trường học phối hợp với ngành Y tế tổ chức vệ sinh, tẩy trùng 
trường, lớp theo hướng dẫn của ngành Y tế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi tổ chức các hoạt động dạy và học. 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại 
vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại (trước 
cửa phòng học, nhà ăn, nhà vệ sinh,…) sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc 
nhở giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên.  

- Thông báo, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ 
huynh học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu 
cầu 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ 
khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn qua nhiều hình thức phù hợp cho học 
sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây 
dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-
19 trong trường học.  

- Triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 
chống dịch Covid-19. 

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục, nhà 

trường thực hiện nghiêm bộ tiêu chí về trường học an toàn tại Quyết định số 
2566/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trong trường học và các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành 
Y tế. 

- Xây dựng kế hoạch dạy và học cho từng cấp học phù hợp đối tượng học 
sinh và tình hình thực tế của từng địa phương, triển khai trong toàn ngành; chỉ 
đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo điều 
kiện cụ thể của từng trường, đơn vị, trong đó cần chi tiết về mục tiêu cần đạt về 
việc tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ trong điều kiện giảng 
dạy trực tiếp và trực tuyến. Trong kế hoạch cần xây dựng các phương án tổ chức 
dạy học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt, hiệu quả trong suốt năm học nhằm bảo 
đảm thực hiện hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều 
kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.  
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- Tổ chức dạy học trực tuyến trong tình dịch bệnh diễn biến phức tạp thực 
hiện theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về việc quản lý và tổ chức dạy 
học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Khảo sát, thống kê tỷ lệ học sinh không có khả năng học trực tuyến trong 
năm học, có các giải pháp cụ thể để khắc phục; phối hợp với các tổ chức, cá nhân 
tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị, kết nối mạng Internet phục vụ học tập trực 
tuyến cho học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
học sinh vùng sâu, vùng xa. 

- Chỉ đạo các trường học triển khai đến từng giáo viên bộ môn phối hợp 
với giáo viên chủ nhiệm để chuyển giao nhiệm vụ học tập đối các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến thông qua tin nhắn SMS, 
Vnedu, … photocopy tài liệu chuyển đến phụ huynh để đưa tới các em. Hướng 
dẫn học sinh tự học qua truyền hình, Youtube, các trang web hỗ trợ học tập trực 
tuyến của các tổ chức, cá nhân, các bài giảng điện tử. 

- Thông tin đến phụ huynh, học sinh các phương án dạy và học của nhà 
trường trong thời gian học sinh không đến trường để phòng, chống dịch Covid-
19. Chủ động xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học 
và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy 
học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện kế hoạch giáo dục, công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, 
nhà trường; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo theo quy định. 

2. Sở Y tế 
- Xác định, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ để quyết định các biện 

pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với từng địa phương trong tỉnh; đồng 
thời, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức dạy và học 
phù hợp tương ứng với từng mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-
BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời 
thông tin về diễn biến tình hình dịch để ngành Giáo dục chủ động điều chỉnh kế 
hoạch dạy học và có hình thức tổ chức giảng dạy phù hợp, bảo đảm yêu cầu công 
tác phòng, chống dịch, an toàn sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố hướng dẫn, tập huấn các cơ sở giáo dục, nhà trường về công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; rà soát tiêm ngừa bổ sung đầy đủ 
vắc xin phòng Covid-19 cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo 
dục trước ngày khai giảng năm học mới 2021 - 2022; trong tình huống nghi ngờ 
kịp thời xét nghiệm vi rút Sars-CoV-2 nhằm khoanh vùng, khống chế dịch để 
đảm bảo an toàn tuyệt đối không xảy ra dịch bệnh lây lan trong trường học. 
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- Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công tác pháp phòng, chống 
dịch tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, báo cáo kịp thời, đề xuất Ủy ban nhân 
dân tỉnh các phương án ứng phó với diễn biến dịch bệnh trên toàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 
- Rà soát hệ thống kết nối mạng Internet trong trường học, phối hợp với 

các đơn vị viễn thông bổ sung kịp thời 100% cơ sở giáo dục, nhà trường được kết 
nối Internet đảm bảo chất lượng đường truyền đủ để tổ chức dạy học trực truyến. 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ 
chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây 
dựng kế hoạch tăng cường dạy học qua truyền hình; kịp thời đưa tin biểu dương 
những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phụ huynh, học sinh khi tổ chức 
dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành có liên quan và các 

địa phương cân đối, bố trí vốn đầu tư sớm đưa các công trình dự án vào sử dụng 
để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

5. Sở Tài chính 
- Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các quy định hiện hành để 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời đáp ứng việc 
triển khai dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều 
kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến. 

6. Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình 
- Thông tin tuyên tuyền cho người dân về mục tiêu, giải pháp phòng chống 

dịch Covid-19, đảm bảo thống nhất, kịp thời chính xác về các phương án, hình 
thức tổ chức dạy và học để toàn xã hội hiểu, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ 
và tích cực cùng tham gia thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Phối hợp với ngành Giáo dục chuyển tải thông tin kế hoạch, nội dung, 
chương trình tổ chức dạy và học. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức dạy học trên tuyền hình trong tình hình dịch bệnh học sinh không đến 
trường. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khảo sát, thống kê tỷ lệ học sinh 

không có khả năng học trực tuyến trong năm học, có các giải pháp cụ thể để khắc 
phục; bố trí nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến 
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trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị, kết nối mạng Internet phục vụ học 
tập trực tuyến cho học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết 
bị, kết nối mạng Internet phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh người dân tộc. 

-  Bố trí kinh phí bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ 
chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý thuộc 
quyền quản lý. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế triển khai công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường trên địa bàn 
không để xảy ra dịch bệnh xảy ra lây lan trong trường học. 

- Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố phối hợp với ngành Giáo dục 
chuyển tải nội dung học tập đến từng học sinh trong tình hình dịch bệnh không 
đến trường. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa 
phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Long Biên 
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