UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 592 /PGDĐT

Tuy Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt
động dạy và học tại các cơ sở giáo dục
mầm non trên địa bàn huyện Tuy Phước
và công tác phòng chống dịch Covid-19
tại các cơ sở giáo dục trực thuộc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực thuộc.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Tuy Phước, Phòng GDĐT Tuy Phước
đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đối với các
cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện: từ ngày 18/10/2021.
2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp.
3. Các trường phổ thông trực thuộc tiếp tục thực hiện công tác test nhanh định kỳ
10 ngày/ 1 lần:
Hiệu trưởng các trường chỉ đạo lập danh sách toàn bộ giáo viên, nhân viên; 20%
học sinh cấp THCS; 20% cha mẹ học sinh cấp tiểu học để thực hiện test nhanh và thông
báo đến từng đối tượng trong diện để tham gia tầm soát đúng quy định.
Hiệu trưởng các trường chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn để thống nhất
thời gian, địa điểm tổ chức test nhanh cho các đối tượng trong diện; đồng thời, cử nhân
viên phụ trách công tác y tế trường học tham gia phối hợp với Trạm Y tế trong quá trình
test để nắm tình hình và báo cáo kết quả định kì kịp thời về cho Phòng GDĐT qua bảng
tính trực tuyến sẽ gởi về cho các trường.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, chủ
cơ sở các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND huyện (báo cáo);
- Phòng Y tế (phối hợp);
- Trung tâm VHTT-TT huyện (phối hợp)
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Các Phó Trưởng phòng (theo dõi);
- CV các bộ phận PGDĐT (theo dõi);
- Lưu: VT.
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