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Số:2020 /SGDĐT-VP
V/v triển khai cập nhật thông tin
học sinh theo địa bàn cư trú tương
ứng với cấp độ dịch theo từng địa
bàn để tổ chức hoạt động dạy học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN, GDTX các huyện.
Căn cứ các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum2 về việc tổ chức hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
Để triển khai tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền
quản lý triển khai cập nhật thông tin học sinh theo địa bàn cư trú tương ứng với cấp
độ dịch theo từng địa bàn để tổ chức hoạt động dạy học, cụ thể như sau:
1. Trên cơ sở kết quả phân loại, đánh giá cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp
thôn/làng, phường/xã, cấp huyện/thành phố) của tỉnh3 và tình hình dịch bệnh
COVID-19 tại địa phương, đơn vị triển khai phân loại học sinh theo địa bàn cư trú
tương ứng với cấp độ dịch (Cấp độ 1 - Màu xanh, Cấp độ 2 - Màu vàng, Cấp độ 3 Màu cam, Cấp độ 4 - Màu đỏ) theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, phường/xã, cấp
huyện/thành phố). Đồng thời, khẩn trương cập nhật đầy đủ thông tin về địa bàn cư
trú của từng học sinh do đơn vị quản lý tương ứng với cấp độ dịch trên hệ thống cơ
sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ csdl.moet.edu.vn, thời
gian hoàn thành trước 15h00 ngày 09/11/2021.
2. Các đơn vị trích xuất và lọc danh sách học sinh theo cấp độ dịch đã được
công bố thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết cùng với phương án tổ
chức dạy học của nhà trường để cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời, gửi cùng với
phương án tổ chức dạy học của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, chỉ
đạo.
Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ
chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
2
Công văn số 3978/UBND-KGVX ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc
tổ chức hoạt động dạy học thích ứng tình hình mới tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
3
Thông báo số 5588/TB-SYT ngày 02/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về kết quả đánh giá
cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tính đến 7h00 ngày 01/11/2021).
1

2
Lưu ý:
- Danh sách học sinh theo cấp độ dịch và phương án tổ chức dạy học của các
đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tổng hợp
danh sách học sinh theo cấp độ dịch và phương án tổ chức dạy học của các đơn vị
thuộc quyền quản lý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước
ngày 12/11/2021.
- Kết quả phân loại, đánh giá cấp độ dịch theo từng địa bàn của tỉnh có thể
thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị
thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời.
3. Trưởng các đơn vị hành chính trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (các
phòng: Giáo dục mầm non - Tiểu học, Giáo dục Trung học, Tổ chức cán bộ) phối
hợp, chỉ đạo cán bộ phụ trách mở khóa trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tại địa
chỉ: csdl.moet.edu.vn để các đơn vị cập nhật dữ liệu đúng thời gian quy định.
Để đảm bảo việc cập nhật và trích xuất thông tin đúng và kịp thời, Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xem video hướng dẫn cập nhật và trích xuất
danh sách học sinh theo cấp độ dịch được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của
ngành
theo
đường
link:
kontum.edu.vn
hoặc
https://www.youtube.com/watch?v=k6Z04yLPRzA
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn), địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường Thống
Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để được giải quyết./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (thay báo cáo);
- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành
phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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