
PHÒNG GD&ĐT TƯƠNG DƯƠNG 

TRƯỜNG PTTDBT THCS 

 LƯỢNG MINH 

  

Số: 89/TB-DTBTLLM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lượng Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tăng cường công tác phòng, chống, tự ứng phó 

 với diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19 

 và đẩy nhanh việc kiểm tra cuối học kỳ 2 
   

 Thực hiện theo nội dung Công văn số 372/UBND-VX ngày 07/5/2021 của 

UBND huyện Tương Dương, hỏa tốc về việc triển khai biện pháp phòng, chống 

dịch Covid – 19. Theo nội dung công văn thì trên địa bàn huyện Tương Dương có 

một số công dân ở huyện Tương Dương đã đến từ vùng địa phương có người mắc 

Covid – 19 (Thị xã Hoàng Mai; Bệnh viên K trung ương). Để đảm bảo an toàn 

trong công tác phòng chống dịch và tự ứng phó với tình hình diễn biến dịch Covid 

-19 phức tạp với mục tiêu “vừa tự ứng phó với dịch bệnh Covid -19, vừa tổ chức 

dạy học an toàn”. Ban giám hiệu yêu cầu các bộ phận trực thuộc và toàn thể các 

cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt mội số nội dung sau: 

 1. Công tác phòng, chống và tự ứng phó với dịch Covid -19: 

 - Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bắt buộc phải đeo 

khẩu trang nghiêm túc (che kín miệng và cả mũi) khi đến trường, khi vào trong lớp 

học, khi ra ngoài đường và khi tiếp xúc với các em học sinh bán trú. Nghiêm túc 

thực hiện khuyến cáo 5K về phòng, chống dịch Covid – 19 của Bộ Y tế (Khẩu 

trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế). 

 - Nghiêm cấm triệt để việc học sinh bán trú tự ý ra ngoài và tự ý về nhà; cấm 

tuyệt đối phụ huynh và người ngoài vào trong khu vực trường; khách đến giao dịch 

công việc với nhà trường yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn và phải được sự đồng 

ý của Hiệu trưởng nhà trường khi đó mới được vào khu vực trường. 

 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nếu có liên quan đến dịch tễ, lịch 

sử tiếp xúc tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai và liên quan đến công dân đi từ 

vùng có dịch yêu cầu liên hệ ngay với nhân viên phụ trách y tế (cô Ngân Thị Hồng, 

hoặc liên hệ trực tiếp với Đội trưởng đội tự phản ứng của nhà trường (thầy Trần 

Hưng Thái – Hiệu trưởng, ĐT: 0915 126 909) để được hỗ trợ và tư vấn hoặc báo 

cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. 

 2. Về công tác kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ 2 và dạy học: 

 - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ưu tiên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cuối 

học kỳ 2 (đến 17:30 ngày 08/5/2021 phải hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra cuối học 

kỳ 2), tiến hành đánh giá kết quả học tập của học sinh đúng quy định. 
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 - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra học kỳ 2 thì bố trí thời khóa biểu 

dạy học 2 ca/ngày (kể cả thứ bảy và Chủ nhật) để hoàn thành kế hoạch các môn 

học đối với các tiết còn lại trong chương trình, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời 

gian kết thúc năm học theo hướng dẫn của nhà trường và ngành cấp trên. 

 - Việc bàn giao học sinh bán trú: Sau khi đã kết thúc chương trình các môn 

học, nếu khung thời gian chưa kết thúc thì tạm thời tổ chức quản lý, chăm sóc tại 

trường như bình thường để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch 

Covid -19; sau khi có ý kiến của cấp trên, hoặc khi có thông báo “khẩn” cho học 

sinh nghỉ khi đó mới tổ chức bàn giao cho phụ huynh đưa đón về nhà an toàn. 

 3. Tổ chức thực hiện: 

 - Các bộ phận, tổ, đoàn thể thuộc trường căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ 

được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Thông báo này. 

 - Các giáo viên bộ môn căn cứ vào tình hình thực tế của chương trình các 

môn học theo kế hoạch, tự chủ động bố trí công việc của cá nhân để ưu tiên cho 

việc tập trung hoàn thiện chương trình trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -

19. 

 - Nhận được thông báo này yêu cầu các bộ phận, cá nhân thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình; mọi vướng mắc 

xin đề nghị báo về Ban giám hiệu để được giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT Tương Dương (để b/c); 

- Thường trực Đảng ủy (để b/c); 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Các tổ chức trực thuộc trường (thực hiện; 

- Đăng lên trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 
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