UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2565/SGDĐT-VP
V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2021

nghị tập huấn phòng chống Covid-19
để dạy học trực tiếp tại trường trong
thời gian tới.

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện/thị xã/thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại công văn số 15467/UBND-VP
ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qua dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để dạy học trực tiếp tại trường trong thời
gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDDT) triển khai công tác phòng chống Covid-19
cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh của các đơn vị trực
thuộc Sở GDĐT, trực thuộc phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công
lập và ngoài công lập, kể cả các trung tâm Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, các nhóm
lớp mầm non…), sau đây gọi chung là Các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau:
1. Nội dung: triển khai tập huấn phòng chống Covid-19 trong nhà trường (đính
kèm Chương trình tập huấn chi tiết).
2. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến qua hệ thống Teams Microsoft.
- Điểm cầu chính: Phòng 302, Sở GDĐT;
- Điểm cầu thành phần: Phòng GDĐT huyện, TX, TP, các cơ sở giáo dục
- Mã cuộc họp: https://bitly.com.vn/mdnhac (cố định cho buổi kiểm tra kỹ thuật
và hội nghị chính thức). Khi tham gia kiểm tra kỹ thuật phải ghi đúng Họ và tênchức vụ-Tên đơn vị để phục vụ công tác điểm danh;
Kiểm tra kỹ thuật: 09 giờ ngày 18
21/10/2021, liên hệ ông Nguyễn Kim Khanh,
SĐT: 0906273222, ông Trần Văn Sáu, SĐT: 0989704202;
3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13h45 ngày 21 tháng 10 năm 2021 (thứ Năm).
4. Báo cáo viên: Lãnh đạo tỉnh và Tiến sỹ Huỳnh Hồng Quang, Trưởng đoàn
công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại tỉnh BRVT
5. Thành phần tham dự Hội nghị:
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- Điểm cầu chính: 20 người
+ Lãnh đạo tỉnh và Tiến sỹ Huỳnh Hồng Quang, Trưởng đoàn công tác đặc biệt
của Bộ Y tế tại tỉnh BRVT, Lãnh đạo Sở Y tế, CDC Tỉnh;
+ Lãnh đạo: Sở, Công đoàn ngành GD và các phòng chuyên môn nghiệp vụ
thuộc Sở.
- Các điểm cầu thành phần: 700 lãnh đạo các cơ sở giáo dục dự trực tuyến.; 1500
GV, người lao động và 230 nghìn học sinh xem trực tuyến trên Youtube.
+ Các Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố: Lãnh đạo phòng GDĐT các
huyện, thị xã, thành phố, và Lãnh đạo các cơ sở giáo dục kết nối trực tiếp theo mã
cuộc họp https://bitly.com.vn/mdnhac. Khi đăng nhập tham gia phải ghi đúng Họ
và tên-chức vụ-Tên đơn vị để phục vụ công tác điểm danh, nếu không đặt đúng
mẫu này sẽ không được cấp quyền vào buổi tập huấn và xem như đơn vị bỏ tập
huấn;
+ Tất cả giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên tại các
Cơ sở giáo dục xem trực tiếp qua kênh Youtube và Facebook của Sở GDĐT sẽ
cung cấp đường link trước 30 phút khi buổi tập huấn bắt đầu trên Cổng thông tin
điện tử Sở GDĐT tại http://bariavungtau.edu.vn;
Lưu ý: Căn cứ tình hình dịch Covid-19, các đơn vị bố trí các phòng họp phù hợp
với yêu cầu phòng chống dịch. Những Trường được trưng dụng làm nơi cách ly, điều
trị bệnh Covid-19, giao lãnh đạo đơn vị chủ động chọn địa điểm phù hợp để làm điểm
cầu dự Hội nghị.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành
phố và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện và thông báo đến toàn bộ giáo viên,
nhân viên, người lao động và học sinh được biết để cùng xem qua youtube.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Vp UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- UBND các huyện, tx, tp (p/h);
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh (mời dự đưa tin);
- Website Sở;
- Lưu: VT, AnhBtv.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu
Email: sogddt@baria-vungtau.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày ký: 18-10-2021 17:31:10 +07:00

Trần Thị Ngọc Châu
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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG COVID-19
TRONG TRƯỜNG HỌC
Phông chính: In nền phông màu đỏ, chữ màu vàng bố trí cân đối:
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG
TRƯỜNG HỌC
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày

tháng 10 năm 2021

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Mc Sở GDĐT)
2. Phóng sự Tài liệu: Ngành giáo dục với công tác phòng chống dịch Covid19
3. Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh
4. Ngành GD tặng hoa tri ân cho lãnh đạo UBND tỉnh và Tiến sỹ Huỳnh Hồng
Quang, Trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại tỉnh BRVT (Sở
GDĐT chuẩn bị)
5. Triển khai công tác tập huấn: dự kiến mời Tiến sỹ Huỳnh Hồng Quang,
Trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại tỉnh BRVT
6. Ý kiến từ các cơ sở giáo dục
7. Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo Sở GDĐT)

