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V/v triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số  
268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở  

GDĐT tỉnh Quảng Nam 
 

          

Đại Lộc, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 

Ngày 21/02/2022, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc nhận được hướng dẫn số 

268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về quản lý hoạt 

động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Vậy Phòng GDĐT huyện Đại Lộc chuyển hướng 

dẫn này đến các trường học nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

các nội dung đúng theo qui định (Hướng dẫn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 

thay thế cho hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT ngày 06/01/2022 của Sở GDĐT). 

* Một số lưu ý: 

1. Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm 
bảo phòng chống dịch theo Hướng dẫn; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID -19; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để xử lý ngay các tình 
huống phát sinh về phòng, chống dịch COVID-19 ở đơn vị trong năm học 2021-
2022.  

2. Thành lập đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Tổ 
Giám sát an toàn COVID-19 trong trường học để thường xuyên theo dõi, tuyên 
truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở đơn vị.  

3. Tổ Giám sát an toàn COVID-19 trong trường học do cán bộ, giáo viên phụ 
trách (Riêng đối với cấp THCS có sự tham gia của học sinh). Nhiệm vụ chính của 
Tổ Giám sát an toàn COVID-19 trong trường học là đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở 
học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là 
thực hiện yêu cầu 5K.  

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở các trường học thường 
xuyên giữ mối liên hệ với Trạm Y tế tại địa phương để được tư vấn, hướng dẫn 
trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị mình. 

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện nghiêm 
túc./.  

 (Đính kèm theo Hướng dẫn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở  
GDĐT tỉnh Quảng Nam).  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
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