
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v tổ chức xét nghiệm nhanh 

Covid-19 cho tất cả giáo viên, nhân 

viên, người lao động và học các cấp 

học, khi học sinh quay trở lại học 

trực tiếp trước ngày 14/02/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 02  năm 2022 

   

       Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

    

Thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 

08/02/20221 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp 

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo an toàn về 

phòng chống dịch bệnh Covid 19. 

Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT –GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 

23/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức hoạt động dạy và 

học trực tiếp đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

Căn cứ Công văn số 1270/UBND-VP ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh học trự tiếp tại trường, đảm 

bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, kính 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, phối hợp tổ chức thực hiện việc xét nghiệm nhanh cho 

tất cả giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh khi học sinh quay trở lại 

học trực tiếp, thực hiện trước ngày 14/02/2022, cụ thể: 

1. Học sinh: 213,474 hs, trong đó: 

- Cấp Mầm non: 110.000 (trẻ nhà trẻ+mẫu giáo) 

- Cấp Tiểu học: 117.869 (Từ khối lớp 1 đến khối lớp 5) 

- Cấp THCS: 57.761 (Khối lớp 6,7,8)   

- Cấp THPT, GDTX: 26.844 (Khối lớp 10,11) 

2. Giáo viên giáo viên, nhân viên, người lao động các cấp: 17.600 

người 

3. Phương án thực hiện: 

                                           
1 Giấy mời số 519 –GM/TU ngày 28/01/2022 của BTVTU về việc nghe báo cáo tình hình Tết Nhâm Dần năm 

2022 và tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh. 
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- Đối với các trường THPT và GDTX: Nhà trường chủ trì dưới sự hỗ trợ 

chuyên môn của Y tế địa phương để xét nghiệm mẫu gộp 3 người/mẫu tại 

trường học theo các khung giờ do nhà trường quy định để đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trước khi đến trường học trực tiếp. 

- Các trường MN, TH, THCS: giao Lãnh đạo phòng GDĐT chủ động 

tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố để tổ chức xét nghiệm nhanh. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và quyết định. 

Trân trọng./.   
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Sở Y tế (p/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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