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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy và học cho cấp học mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu ứng phó với dịch bệnh Covid-19  

 

Thực hiện Công văn số 18910/UBND-VP ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai Thông báo số 840-TB/TU ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Chỉ 

thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng 

giáo dục và đào tạo. 

Căn cứ Công văn số 4726/BGDDT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu về 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 Bà Rịa-Vũng Tàu; Kế 

hoạch số 202/KH-UBND, ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;  

Sở GDĐT ban hành Kế hoạch Tổ chức dạy và học cho cấp học mầm non, phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ứng phó với dịch bệnh Covid-19 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường 

xuyên trong toàn ngành Giáo dục. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, thực hiện đầy đủ các hướng 

dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các trường học 

trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. 

- Xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong các 

trường mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông 

(THPT), các Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) (sau đây gọi chung là trường 

học) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

- Chủ động phát hiện sớm, kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0); nghi 

ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1); tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện 

pháp phòng chống dịch hiệu quả. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa 

chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học.  

- Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn 
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xã/phường/thị trấn quy định (Ban chỉ đạo các cấp công bố. Tổ chức hoạt động dạy 

học trực tiếp cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo 

nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường 

học tập. 

- Điều chỉnh kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy theo hướng kết hợp thực hiện 

chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Tổ chức ôn tập, củng cố kiến 

thức cần bổ sung cho học sinh trong thời gian học trực tuyến; đảm bảo với tiến độ 

học tập chung.  

II. NỘI DUNG 

1. Xác định cấp độ dịch để tổ chức hình thức dạy học phù hợp 

- Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 1(nguy cơ thấp, bình 

thường mới) và cấp độ dịch cấp 2 (nguy cơ trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp; 

đồng thời củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương 

tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học trực tuyến khi dịch bệnh diễn 

biến phức tạp. 

- Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 3 (nguy cơ cao): Tổ chức 

dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, dạy trên truyền hình cho bậc học 

phổ thông, cao đẳng, đại học; bậc học mầm non, giáo viên hướng dẫn phụ 

huynh/người chăm sóc trẻ hỗ trợ giúp đỡ trẻ học tập, vui chơi tại nhà theo các hình 

thức phù hợp.  

- Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 4 (nguy cơ rất cao): Căn 

cứ vào tình hình thực tế để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, 

giao bài tự học cho bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học; bậc học mầm non, giáo 

viên hướng dẫn phụ huynh/người chăm sóc trẻ hỗ trợ giúp đỡ trẻ học tập, vui chơi tại 

nhà theo các hình thức phù hợp.  

* Lưu ý: Đối với học sinh cư trú tại địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 

4, nhưng trường đang theo học trên địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 1, 2: 
Trường hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học trực tuyến hoặc giao bài cho học sinh cho đến 

khi địa bàn cư trú của học sinh được giảm cấp độ dịch và đi học trực tiếp theo quy 

định. 

2. Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch tại trường học: 

Thực hiện theo Quyết định số 1076/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2021 về Ban 

hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn 

tỉnh khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong các đơn vị của ngành giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

III. XỬ TRÍ KHI CÓ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương, Kế 

hoạch phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường để triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 
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1. Khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại trường học 

- Khi phát hiện trường học có học sinh, người làm việc tại trường xuất hiện ít 

nhất một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt 

mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác hoặc có tiền sử đến, về từ vùng 

có dịch, cần thông báo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID của nhà 

trường và Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương. 

- Nhân viên phụ trách y tế cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách; 

yêu cầu người nghi nhiễm hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác; hướng dẫn họ di chuyển theo lối đi đã được phân 

luồng để đến phòng cách ly tạm thời của đơn vị; gọi điện thoại và báo cáo bằng văn 

bản cho cơ quan y tế trên địa bàn để được tư vấn và xử lý theo quy định về công tác 

phòng chống dịch. 

- Lập danh sách người tiếp xúc gần dưới 02 mét với người nghi nhiễm gửi 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương để thực hiện các bước tiếp theo về 

phòng chống dịch; 

- Thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc, học tập và trên cơ sở chỉ đạo của cơ 

quan có thẩm quyền sẽ quyết đinh cho đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường mới 

hoặc tạm dừng hoạt động theo quy định. 

2. Khi có ca F0 tại trường học 

2.1. Các công việc cần làm 

- Thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương và phối hợp triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời theo quy định. 

- Giám đốc/Hiệu trưởng nhà trường phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học 

hoặc từng phần/khu vực làm việc, học tập có F0; tiến hành truy vết chính xác để thực 

hiện các bước tiếp theo của ngành y tế. 

- Yêu cầu F0, F1, F2 không tự ý di chuyển, không được tiếp xúc với người 

xung quanh, thực hiện 5K, chờ được hướng dẫn xử trí. 

- Thông báo cho toàn bộ học sinh, người làm việc đang có mặt tại trường học 

không tự ý di chuyển; tự giác khai báo y tế trung thực; thực hiện 5K; không hoang 

mang lo lắng mà thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường về công tác phòng chống 

dịch. 

- Sau khi thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch và trên cơ sở 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết đinh cho đơn vị tiếp tục hoạt động bình 

thường mới hoặc tạm dừng hoạt động theo quy định. 

* Trường hợp nhận được thông tin trường học có F0 ngoài giờ học, cần: 

- Báo cáo ngay cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường để 

biết; tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn (đặc biệt khu vực 

làm việc của ca mắc); truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương 

và thực hiện các bước tiếp theo về phòng chống dịch trong nhà trường theo kế hoạch. 

- Sau khi thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch và trên cơ sở 
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chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định cho đơn vị tiếp tục hoạt động bình 

thường mới hoặc tạm dừng hoạt động theo quy định. 

2.2. Khi trường học đã an toàn (không phát hiện thêmF0) 

- Thực hiện dỡ bỏ phong tỏa theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch địa phương. 

- Cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định 

phòng, chống dịch. 

- Các trường hợp F1, F2 thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch ở địa phương. 

3. Khi có trường hợp F1 tại trường học 

- Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại trường học, ngoài việc thực 

hiện các công việc như có trường hợp nghi mắc, cần khử khuẩn (không khử khuẩn 

khu vực ngoài trời) các khu vực có liên quan đến F1; yêu cầu toàn bộ học sinh, người 

làm việc của nhà trường thực hiện 5K, tạm thời không di chuyển khỏi nơi làm việc, 

học tập;  

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương đưa trường hợp 

F1 đi cách ly y tế theo quy định. 

- Rà soát toàn bộ học sinh, người làm việc trong trường học (số có mặt, số 

vắng mặt và các trường hợp khác), phân loại nhóm nguy cơ cao/trung bình/an toàn để 

có hướng xử trí phù hợp. 

- Truy vết kịp thời các trường hợp F2; yêu cầu F2 về khai báo y tế tại cơ quan 

y tế địa phương để được hướng dẫn theo quy định. 

4. Khi có trường hợp F2 tại trường học 

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID của nhà trường. 

- Hướng dẫn cho F2 các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

IV. Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học 

1. Thời gian tổ chức học trực tiếp các cấp học 

Thời gian 
Từ 10/01/ 2022 – 

15/01/2022 
Bắt đầu từ 17/01/2022 

Bắt đầu từ 07/02/2022 

(Sau nghỉ Tết Nguyên 

đán) 

Cấp học Trực tiếp Trực tuyến Trực tiếp 
Trực 

tuyến 
Trực tiếp 

Trực 

tuyến 

Cấp 

THPT, 

GDTX 

Khối 12 

(sáng) 
Khối 10, 11 

Khối 12 

(sáng) 

Khối 10 

(chiều) 

Khối 11 

Khối 12 

(sáng) 

Khối 10 

(chiều) 

Khối 11 

Cấp 

THCS 

Khối 9 

(sáng) 
Khối 6, 7, 8 

Khối 9 

(sáng) 

Khối 6, 7, 

8 

Khối 9 

(sáng) 

Khối 6 

Khối 7, 8 



5 

 

 

 

(chiều) 

Cấp Tiểu 

học 
- 

Khối 1, 2, 3, 

4, 5 
- 

Khối 1,2 

3, 4, 5 
- 

Khối 1,2 

3, 4, 5 

* Giai đoạn từ 07/02/2022 – 12/02/2022: Tuần sau tết nguyên đán. Rút kinh 

nghiệm tổ chức dạy học trực tiếp giai đoạn 1. Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế tham 

mưu UBND tỉnh cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ 14/02/2022 cho tất cả 

học sinh THPT và THCS; Tiểu học cho khối 1,2, Mầm non cho mẫu giáo 5 tuổi. Sau 

đó tiếp tục tổ chức học trực tiếp cho các khối còn lại của Tiểu học và mầm non học 

trực tiếp từ ngày 21/02/2021.  

2. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch an toàn để tổ chức dạy học trực 

tiếp tại trường 

- Xây dựng kế hoạch, phương án Phòng chống dịch tại trường để tổ chức dạy 

học trực tiếp, cụ thể phương án xử lý các tình huống có yếu tố có liên quan đến mắc 

Covid – 19 tại trường.  

- Rà soát, kiện toàn và củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; 

thành lập Tổ an toàn COVID trong trường học theo hướng dẫn. Chuẩn bị các điều 

kiện cơ bản đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại trường học trên cơ sở bộ tiêu chí “ 

đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh khi học sinh đi 

học trực tiếp” (Quyết định số 1076/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2021). 

- Tổ chức triển khai đến phụ huynh các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối 

hợp với cơ sở trường học khi tổ chức dạy học trực tiếp tại trường. 

- Tổ chức tập huấn, diễn tập giả định về các tình huống phòng chống dịch tại 

trường. 

- Sở GDĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Y tế kiểm tra đánh 

giá trường học an toàn về phòng chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức cho học trực 

tiếp. 

3. Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến, điều chỉnh thời gian lên lớp 

cho phù hợp với thực tế; kiểm tra, hỗ trợ để tổ chức thi HKI năm học 2021-2022 

đạt chất lượng cao. 

- Tiếp tục rà soát, triển khai chỉ đạo của Bộ GDĐT về tinh giảm các chương 

trình và không tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì đối với các kiến thức đã tinh giản 

tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021; thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 tại Công 

văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021. 

- Tập trung hoàn thành các nội dung cốt lõi; tích hợp một số nội dung trong 

môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian, đảm 

bảo quy định của chương trình. 

- Tiếp tục kiểm tra, dự giờ, hỗ trợ chuyên môn trong tổ chức dạy và học, đặc 

biệt là đối với các khối lớp 2,6 thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2021-

2022. 
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- Chỉ đạo định hướng chung về nội dung cốt lõi đề thi HKI cho các cấp học, 

các khối lớp; Tổ chức kiểm tra hỗ trợ để tổ chức thi HKI năm học 2021-2022 đạt chất 

lượng cao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác “chuẩn bị phòng chống 

dịch an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp tại trường”.  

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, bảo đảm đủ điều kiện an toàn phòng 

chống dịch tại các cơ sở trường học trước khi tổ chức học trực tiếp, trước ngày 

08/01/2022. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nhận bàn giao cơ 

sở giáo dục đang được trưng dụng làm địa điểm cách ly, điều trị bệnh Covid-19 

cho ngành Giáo dục trước ngày 15/12/2021. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở nhận bàn giao trường học đang được 

trưng dụng làm địa điểm cách ly, điều trị bệnh Covid-19 trước ngày 15/12/2021 

để sửa chữa, tiêu độc, khử trùng, hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

3. Các phòng GDTrH-TX 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại phù hợp với từng 

cấp độ dịch, trong đó lưu ý có phương án bảo đảm nội dung, chương trình học cho 

các em không đủ điều kiện học trực tiếp, hoàn thành trước ngày 20/12/2021.  

- Chỉ đạo định hướng chung chuyên môn về nội dung cốt lõi HKI cho từng cấp 

và khối lớp; Tổ chức kiểm tra hỗ trợ để tổ chức thi HKI năm học 2021-2022 đạt chất 

lượng cao;  

- Báo cáo kết quả dự giờ, hỗ trợ chuyên môn trong tổ chức dạy theo chương 

trình GDPT 2018 năm học 2021-2022. 

4. GDMN-TH 

 - Hướng dẫn tổ chức day học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 theo Công văn số 5766/BGDĐT –

GDTH ngày 13/12/2021 của Bộ GDĐT phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực 

tiếp tại trường học, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo định hướng chung chuyên môn về nội dung cốt lõi HKI cho từng 

khối lớp. 

5. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác “chuẩn bị phòng 

chống dịch an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp tại trường”. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học nhận bàn giao các cơ sở trường học thuộc 

thẩm quyền quản lý đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, điều trị bệnh 
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Covid-19 trước ngày 15/12/2021. Có kế hoạch sửa chữa, tiêu độc, khử trùng các 

cơ sở trường học hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố về hình thức học tập của học 

sinh ở các bậc học phù hợp với các cấp độ dịch được công bố.  

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch tổ chức 

dạy và học trực tiếp trở lại phù hợp với từng cấp độ dịch đối với các cấp học thuộc 

thẩm quyền quản lý, trong đó lưu ý có phương án bảo đảm nội dung, chương trình 

học cho các em không đủ điều kiện học trực tiếp, hoàn thành trước ngày 

20/12/2021. (đối với khối 9) và các khối còn lại trước 1 tuần khi học sinh đi học 

trực tiếp trở lại 

-  Tổ chức thực hiện các chỉ đạo định hướng chung chuyên môn về nội dung 

cốt lõi HKI cho từng cấp và khối lớp; Tổ chức kiểm tra hỗ trợ để tổ chức thi HKI 

năm học 2021-2022 đạt chất lượng cao theo hướng dẫn của Sở GDĐT. 

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra, 

giám sát, bảo đảm đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở trường học 

trước khi tổ chức học trực tiếp theo hướng dẫn tại Quyết định số 1076/QĐ-SGDĐT 

ngày 08/12/2021, báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 09/01/2021. 

3.  Các trường học 

- Nhận bàn giao đối với các trường hiện đang được trưng dụng làm khu cách ly 

tập trung trước ngày 15/12/2021. Có kế hoạch sửa chữa, khử khuẩn để chuẩn bị đón 

học sinh đến trường học trực tiếp theo kế hoạch 

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổ chức dạy và học 

trực tiếp trở lại phù hợp với từng cấp độ dịch trước 20/12/2021 cho khối 12 và khối 

9;  Công tác chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch an toàn để tổ chức dạy học trực 

tiếp tại trường” hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

- Kiện toàn củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ an 

toàn COVID trong trường học theo hướng dẫn.  

- Tổ chức tập huấn, diễn tập giả định về các tình huống phòng chống dịch 

tại trường; triển khai đến phụ huynh các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp 

với cơ sở trường học khi tổ chức dạy học trực tiếp tại trường. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến tình hình cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại 

đơn vị, địa bàn theo từng buổi/ngày; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy 

định, trường hợp bất thường, báo cáo kịp thời, khẩn cấp ngay bằng điện thoại, email 

về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở-đồng chí Lê Văn Tuyền-Chánh Văn 

phòng, điện thoại 0918.019.574) và cơ quan y tế địa phương kịp thời xử lý. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các 
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huyện, thị xã, thành phố; Các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (bc); 

- Sở Y tế;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
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