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Đắk Lắk, ngày          tháng 11 năm 2021 

V/v Triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp  
                   

Kính gửi: Các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh  

Thực hiện Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID – 19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Căn cứ công văn số 

4052/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh 

dịch COVID-19; Thông báo số 284/TB-SYT ngày 21/11/2021 của Sở Y tế về 

cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Hiệu 

trưởng, Giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi là CS GDNN) triển khai, 

thực hiện một số nội dung sau: 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch, bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk. 

1. Các CS GDNN tổ chức đào tạo nghề theo đúng kế hoạch số 10699/KH-

UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó Cấp độ 1: Hoạt 

động giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp; Cấp độ 2: Hoạt động giáo dục sẽ 

tổ chức học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến, đảm bảo dãn cách phù hợp với 

điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống 

dịch; Cấp độ 3, 4: Hoạt động giáo dục tổ chức học trực tuyến, trên truyền hình, 

giao bài tự học. 

 2. Khi địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1, CS GDNN tổ chức đào 

tạo trực tiếp đối với các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng; dịch ở cấp độ 2, các CS GDNN chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy 

học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến cho học sinh, sinh viên, học viên (gọi là 

người học). 

3. Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, các CS GDNN thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tiến hành 

vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trường, trung tâm, phòng lý thuyết, phòng thực 

hành…; bố trí nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; 

bố trí phòng cách ly riêng theo quy định; rà soát và kiện toàn Tổ an toàn 

COVID-19 của cơ sở phù hợp với thời điểm hiện tại; nắm đầy đủ thông tin về 

tình hình sức khỏe người học… 



4. Khi tổ chức dạy học trực tiếp, điều kiện y tế đối với cán bộ, giáo viên, 

giảng viên (gọi là nhà giáo), người lao động, người học tại cơ sở phải thỏa mãn 

một trong các điều kiện sau 

- Đã tiêm Vaccine phòng COVID-19 đủ 02 liều và đủ thời gian 14 ngày 

sau khi tiêm (đã được cấp thẻ xanh COVID). 

- Đã tiêm Vaccine phòng COVID-19 được 01 liều và đủ thời gian 14 ngày 

sau khi tiêm (đã được cấp thẻ vàng COVID) và xét nghiệm tầm soát theo quy 

định. 

- Người nhiễm SARS-CoV-2 đã được chữa khỏi bệnh và hoàn thành cách 

ly theo quy định (có xác nhận của cơ quan y tế trong vòng 6 tháng). 

- Người chưa tiêm Vaccine phòng COVID-19 phải có giấy chứng nhận 

kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ. 

5. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CS GDNN 

Hiệu trưởng, Giám đốc các CS GDNN chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn 

diện trong việc triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công 

tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị mình. Trong đó: 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó phòng, chống dịch cho đơn vị 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định hướng dẫn của các cơ quan có thẩm 

quyền và đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Yêu cầu cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động thực hiện nghiêm 

nguyên tắc 5K, bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình giảng dạy, học 

tập, lao động; thực hiện giãn cách và hạn chế tối đa tập trung đông người. 

- Tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động 

thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh để 

được cấp thẻ COVID tự động, cấp mã QR cá nhân di chuyển. 

- Bắt buộc tạo mã QR tại cơ sở, thực hiện quét mã QR để kiểm soát bệnh 

dịch đối với người đi/đến và học tập tại cơ sở; lưu trữ danh sách người quét mà 

QR trong vòng 21 ngày. 

- Định kỳ hàng tuần, đánh giá mức độ nguy cơ tại cơ sở để điều chỉnh kế 

hoạch, kịch bản ứng phó phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở mình cho sát 

với tình hình thực tế. 

- Tự chủ động tầm soát xét nghiệm cho cán bộ, nhà giáo, người học, 

người lao động theo quy định. 

- Khi phát hiện ca nghi nhiễm, ca nhiễm thì báo ngay cho cơ quan y tế địa 

phương để được hướng dẫn và phố hợp điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý 

triệt để. 



- Cung cấp và bố trí đầy đủ vật tư y tế (khẩu trang, dung dịch rửa tay sát 

khuẩn…) cho người lao động, người học tại các vị trí có tiếp xúc chung; có biện 

pháp giám sát (gắn camera…); đo thân nhiệt, bố trí người tổ chức khử khuẩn, đo 

thân nhiệt và khai báo y tế cho cán bộ, nhà giáo, người học và khách đến giao 

dịch trước khi vào nơi làm việc. 

- Vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị, phương tiện, nơi giảng dạy sau khi kết 

thúc ca giảng dạy. 

- Thường xuyên kiểm tra và rà soát có giải pháp cụ thể để quản lý cán bộ, 

nhà giáo, người học tại đơn vị mình. 

- Cập nhật cấp độ dịch theo địa chỉ https://yte.daklak.gov.vn để theo dõi 

cấp độ dịch ở địa phương. 

- Tạm ngưng giảng dạy và học tập đối với người học, nhà giáo đang ở 

vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và phải tổ chức tầm soát xét nghiệm SARS-CoV-2 

cho người học, nhà giáo khi học tập và giảng dạy trở lại (lưu trữ kết quả xét 

nghiệm).  

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các CS GDNN 

trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện. Mọi vướng mắc, kịp thời báo 

cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Lao động, Việc làm và 

Giáo dục nghề nghiệp) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- Sở TTTT (phối hợp); 

- Sở GTVT (phối hợp); 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp); 

- Ban Giám đốc ; 

- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thuân 
 

 

 

https://yte.daklak.gov.vn/
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