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BÁO CÁO
Tình hình công tác dạy học kết hợp phòng chống dịch Covid-19
(từ 05.11/2021 đến 12.11/2021)
Thực hiện Công văn số 2481/SGDĐT-CTTT-PC ngày 03/11/2021 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp,
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2103/UBND ngày
10/11/2021 của UBND huyện Đại Từ về tổ chức dạy học trực tiếp, thích ứng an
toàn, linh hoạt, thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; Phòng Giáo dục
và Đào tạo Đại Từ báo cáo tình hình triển khai công tác dạy học từ 05/11/2021
đến 12/11/2021 trên địa bàn huyện như sau:
1. Công tác phòng chống dịch
1.1. Đã chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 các xã, thị trấn truy vết, thực hiện phương án xử trí y tế cho các đối
tượng F1, F2 là học sinh, giáo viên, nhân viên theo quy định.
- Các trường hợp là F1:
07 học sinh (Dương Thị Bảo Ngọc lớp 3T, trường MN xã Quân Chu; Tô Minh
Anh lớp 2A, trường TH Kim Đồng; Nguyễn Thị Hải Yến lớp 2A, Dương Chí Bảo lớp
3A, trường TH xã Quân Chu; Nguyễn Hoài Anh lớp 7B, Nguyễn Xuân Bắc lớp 8A,
Dương Thảo My 9A, trường THCS xã Quân Chu);
02 giáo viên (Lê Thị Thu Huệ, trường MN xã Quân Chu; Nguyễn Thị Nguyệt,
giáo viên Tiếng Anh, trường TH&THCS Cát Nê).
Các trường hợp F1 đều đã thực hiện cách ly tập trung theo quyết định của UBND
huyện Đại Từ.
- Số trường hợp F2: 119 học sinh, 76 giáo viên, nhân viên.
Các trường hợp F2 đều thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cơ
quan y tế.
1.2. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 khi học sinh trở lại trường: Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay
sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sử dụng cốc riêng để uống nước, chia
ca tan học…
2. Công tác dạy học
2.1. Dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến:
- Dạy học trực tiếp: 88/94 trường (từ 11/11/2021);

- Dạy học trực tuyến: 03/94 trường (TH xã Quân Chu, THCS xã Quân Chu,
TH&THCS TT Quân Chu);
- Cho học sinh tạm dừng đến trường: 02/94 trường (MN xã Quân Chu, MN
TT Quân Chu).
2.2. Điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến: Tất cả các em đều được tạo điều
kiện tham gia học tập trong thời gian học trực tuyến.
- Số học sinh Tiểu học và THCS có thiết bị học trực tuyến: 26.900/27.182
(282 học sinh không có thiết bị học trực tuyến, các em đều được các nhà trường giao
nhiệm vụ học tập bằng các hình thức khác nhau);
- Số học sinh học trực tuyến nhờ ghép cùng các bạn: 426 bạn (do không có
thiết bị học trực tuyến hoặc trùng thời gian bố mẹ đi làm).
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai công tác dạy học từ 05/11/2021 đến
12/11/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ./.
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