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KInh g1r1: Các co si giáo diic ngh nghip, ca sâ boat dng 
giáo diic nghê nghip trên dja bàn Thành phô. 

Thirc hin chi dao  cüa UBND Thành ph tai  van bàn s 338/UBND-KGVX 
ngày 08/02/2022 ye vic cho hçc sinh, sinh viên, h9c viên các ca si giáo diic nghê 
nghip trên dja bàn Thành phô di hçc trirc tiêp tr& lai;  Cong van so 321/UBND-
KGVX ngày 05/2/2022 ye vic darn bào các bin pháp phông, chông djch Covid-
19 tai  các Tn.thng Dai  h9c, Cao dàng, ca s giáo diic trên dja bàn thành phô Ha 
Ni, Sâ Lao dng - Thuang binh Va Xà hi yêu câu các ca sâ giáo diic nghê 
nghip, ca sâ hoat dng giáo dic nghê nghip (gçi chung là ca si có boat dng giáo 
dic nghê nghip) trên dja bàn Thành phô to chüc thirc bin mt so ni dung sau: 

1. Cho bce sinh, sinh viên, hpc vien (gçi chung là hc viên) di hc trirc tiêp 
trâ lai  ti'r ngày 14/02/2022. Ci the: 

- Hc viên có d tinM tr 18 trâ len; dã tiêm It nh.t 2 müi vc xin phông 
COVID- 19; 

- Hçc viên trong d tui ttir 12-17 tui dang theo hc van hóa cp trung hc 
ca s&, trung hpc phô thông kêt hçip vi hc nghê thirc hin các ni dung theo chi 
dao cüa Sâ Giáo dc và Dào tao  Ha Nôi. 

2. Nguyen tc thirc hin khi cho các hc viên di hc trirc tip tr& Ii 

- Nhà giáo chua tiêm It nht 2 müi vc xin phông chng djch bnh COVID-
19 chi dy trirc tuyên, không den 1p day  trirc tiêp. Không to chüc an ban tth, cäng 
tin an uông trong dan vj, hc viên tir mang theo nithc uOng Ca nhân. 

- Dan vj dào tao  cn nm rô thông tin: VhInh hInh sue khOe cüa bce viên 
truâc khi quay tth lai  môi trithng hc ttp trirc tiêp; Cap d djch và quy djnh cho 
di hoc trâ lai  cüa dja phuang nai hçc viên cii trü và nai dt dja diem dào tao  cUa 
dan vj dê bô tn linh hoat  ljch bce cho phü hçp vi tInh hInh, diên biên djch bnh 
trên dja bàn. 

-Trong qua trInh t chirc day  hc trirc tip, nu xày ra các tnung hqp lien 
quan den van dê djch tê, khôngdàm bào an toàn trong phông, chông djch Covid-
19, dan vj dào tao  chü dng phôi hgp vOi ca quan y tê dja phuo'ng thirc hin ngay 
các bin pháp chông djch tai  ch, dông thai bão cáo kjp thai ye S Lao dng - 
Thuong binh yà Xà hi và Ban chi dao  phông chông dich Coyjd- 19 cap qun, 
huyn, thj xã dé xü 1 theo dung quy djnh. 



KT. GIAM DOC 
lAM DOC 

guyên Thanh Nhàn 

2 

- Thy theo diu kin v cci s& 4t chit cüa don vj d t chic thirc hin 
phucing an "giáng dgy, cách ly y tê, an ó' tai tru'ô'ng "; bô trI chô an, a, dieu kin 
sinh hoat  cho h9c viên thun lçii, phü hcip và dam bâo cong tác phông chông djch 
bnh Covid-19 theo quy dnh. 

3. Cong tác phông chng djch bnh Covid-19 ti CC co' s& có hot dng 
giáo diic nghê nghip khi to chirc cho h9c viên hQc trirc tiêp 

Thirc hiên theo huó'ng dn cüa B Giáo dijc và dào tto tti Quyêt djnh s 
406/QD-BGDDT ngày 27/01/2022 phê duyt So tay dam bào an toãn phông, chông 
djch Covid- 19 trong tring h9c (sira dôi, bô sung) gui kern theo van ban nay. 

4. Cong tác to chu'c dào tio 

- Xây dirng k hoach d trin khai t chüc cOng tác dào tao  näm 2022 cüa 
don vj; Chü dng, linh hoat,  san sang chuyên dôi phucing an day hçc trirc tiêp 
sang tr?c tuyên khi tInh hInh djch diên biên phirc tap. Nhthg ngày dâu h9c sinh 
quay tri laj  h9c tp trirc tiêp can có huó'ng dan cho các hc viên có giai doan 
chuyên tiêp, lam quen, tang cuông các hoat  dng tucing tác, giao lu'u tao  diêu kin 
cho các h9c viên hüng thii, mong muon duçic h9c trVc  tiêp. 

- D& vâi nhthig Rip h9c b gián doan trong vic t chuc th?c hành, thirc tp 
thirc tê, thi tot nghip trong närn 2021 do ành hu&ng cüa djch bnh Covid- 19, can 
xây dirng phucing an cii the dê tiêp tiic to chuc boat dng day và bce, bô trI cho hçc viên 
di thirc tp thirc tê; to chüc thi tot nghip cho hc viên kjp thai, diing quy djnh. 

- Truang hgp hçc viên dang sinh sng a nhU'ng da bàn có djch bnh din 
biên phirc tap,  chua the quay trà 'ai  tru&ng hc trçic tiêp; hoc nhng hc viên 
dang mac Covid-19 (FO), Fl phài cách ly tai  nhà: Các cci sa dào tao  can bô trI day 
bce tricc tuyên dê dam bâo chuong trInh và tiên d dào tao  cho bce viên. 

5. Yêu câu chung 

- Phi hçip vói cci sa y t tai  dja phuong xây dçrng k hoach,  kjch ban, 
phuong an cli the và triên khai to chüc din tp xu 1 tInh huông khi có ca nhiêm 
Covid-19 tai  don vj khi hçc viên quay trâ lai  hc tp trirc tiêp. 

- Thirc hin nghiêm tue cong tác thông tin báo cáo kjp thai ye sa Lao dng 
- Thucing binh và Xã hi khi ó diên biên bat thuang ye djch bnh Covid-19 tai 
dcinvj. 

sa Lao dng Thuong binh và Xã hi d nghj länh dao  các cci sa có hoat 
dng giáo diic nghê nghip nghiêm tue triên khai thirc hin./.,Q— 
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