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QUJ%.N CAU GL&Y 

S: 30 (UBND-GDDT 
V/v phê duyt phucmg an t chrc 
hoat dng giáo diic cho h9c sinh 

các khoi lop 1,2,3,4,5,6 
khi hçc trrc tiêp ti trueing 

CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

Cu Gia'y, ngày 06thang 4 nám 2022 

KInh gui: 

- Phông Giáo djc và Dào tao; 

- Hiu trrn1ng các tru?mg Tiu h9c, THCS. 

Thirc hin Cong van s 9761UBND-KGVX ngày 04/4/2022 cüa Uy ban 
nhân dan Thành ph Ha Ni v vic cho h9c sinh ti.r khi ló'p 1 dn lap 6 tth 1i 
tru?mg hc trtrc tip; Cong van 847/SGD DT-CTTT-KHCN ngày 04/4/2022 cüa 
Sâ GD&DT v vic cho hçc sinh trâ lai  tru&ng h9c trirc tip; Cong van so 
773/SGDDT-CTTT-KHCN ngày 29/3/2022 cüa Si GDDT v vic xem xét t 
chi'rc hot dng ban trü cho h9c sinh các khi lop 7, 8, 9, 10,11, 12 khi hc trrc 
tip tai  trisang; CAn cü nguyen v9ng cUa cha mc h9c sinh vâ d xut cüa cac 
truOng, Uy ban nhân dan qun Cu Giy thng nht phucmg an th chüc hot 
dng ban tth cho bce sinh các khi lOp 1 dn lOp 6 khi hc trçrc tiêp tai  trithng, 
cu th nhiz sau: 

STT Trirong Tng s HS 
toàn trirô'ng 

Du kin t 
chfrc hc 2 
buoilngay 
+ ban trü 

Ghi chü 

1.  THDjchVcngA 3224 12/4/2022 

Ti'rngày06/4 
- 08/4/2022 
hoc 1 buôil 
ngày (buôi 

sang) 

2.  THDjchvngB 2614 12/4/2022 
3.  TH NghTa Tan 3595 12/4/2022 
4.  THNghTaDo 2253 12/4/2022 
5.  THQuanHoa 1288 12/4/2022 
6.  THYênllôa 1980 12/4/2022 
7.  THTrungFlôa 1487 12/4/2022 
8.  THTrungYên 1891 12/4/2022 
9.  TH Narn Trung Yen 1873 12/4/2022 
10.  THMaiDjch 1921 12/4/2022 
11.  THAnHOa 1329 12/4/2022 
12.  THNguynKhãTrc 1554 12/4/2022 
13.  TH Nguyn Siêu 1295 06/4/2022 



STT Triro'ng Tng s HS 
toan trirong 

Dir kiên t 
chuc hoc 2 

. buoi/ngay 
+ ban trñ 

Ghi chu 

14.  TEl Nguyn Binh Khiêm 677 06/4/2022 
15.  THThàngLongKM 421 06/4/2022 
16.  THJeanPG 320 06/4/2022 
17.  TH FPT CAu GiAy 954 06/4/2022 
18.  TllDaTrItuê 618 06/4/2022 
19.  TH Archimedes 1602 06/4/2022 
20.  THLTháiT 1628 06/4/2022 
21.  THHerrmann 298 06/4/2022 
22.  THHWS 16 06/4/2022 
23.  THDewey 85 06/4/2022 

24.  TH Alaska 
364 H9cvàbán 

trü tr ngày 
12/4/2022 

25 
TH Nguyn Tt Thành 

168 H9c2bu6ivà 
ban trü th 

ngày 
12/4/2022 

(Litu j: các tru'àng THCS bó sung phwong an cho hQc sinh lop 6 di hQc ith 
igi vào ké' hogch dä du'çic phê duyO 

Yêu cu các trueing khi t chirc cho h9c sinh di hçc trâ lai  thirc hin các ni 
dung sau: 

- Thirc hin nghiêm tue các quy djnh v phông chng djch COVID-19 theo 
hu&ng dn tai  Quyt djnh s 543/QD-BGDDT ngày 23/02/2022 cUa B Giáo 
dic và Dào tao  v phê duyt s tay bâo dam an toàn phông, chng djch COVID-
19 trong truông hçc (süa di, b sung 1n 2) và Hiiàng dn lien ngành s 
489/HDLN-SGDDT-SYT ngày 28/02/2022 cüa S& Giáo diic và Dào tao,  S& Y 
t v cong tác phông, chng djch bão dam thIch üng, an toàn, linh boat kim 
soát hiu qua djch bnh COV1D-19 khi h9c sinh trâ lai  truing h9c. 

- Vic t chirc boat  dng ban trü phãi thirc hin theo nguyen tc ti,r nguyen, 
dng thun cüa cha mc hc sinh. 

- Các tmmg phài thirc hin dy dii các bin pháp phông, chng djch bnh 
theo huâng dn ciia ngành Y t và ngành Giáo diic, trong do bâo dam theo 
nguyen tc hn ch giao lizu, tip xiic giüa các hc sinh trong ciing l&p và giüa 
các1cp. 

- LTu tiên t chirc an, ngii, nghi ngay tai  hp hoc; giân cách ti da theo diu 
kin ciia tl'rng l&p. 



r!nh Thj Dung 

- HQC sinh An theo suit An riêng, không dung chung cac d dung cá nhan, 
rüa tay vâi nithc stch và xà phông tnróc và sau khi An. 

- V sinh, khü khun nhà An sau mi 1ut t chic cho hçc sinh An nu th 
chirc An a nhà an chung cüa nhà tnxang). Bão dam an toàn thrc phm theo diing 
quy djnh. 

Giao Phông Giáo diic và Dào tao  phi hçp vâi Phông Y t, Trung tam y t 
hu&ng dn các trithng t chüc boat  dng ban trü theo &ing quy djnh; t chüc 
kim tra cong tác dam bâo an toàn thçrc phm, phông chng djch COVID-19 khi 
t chüc ban trá cho hoc sinh. 

Uy ban nhân dan qun yêu c&u Phông Giáo d%lc và Dào tao,  các trung TH, 
THCS nghiêm tiic trin khai và th%rc hin./. 

Neii nhin:4I TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; KT. CHU TICH 
-TTQunüy,HDNDqun; ,-AN i CHUTICH 
- Chü tjch UBND qun; 
- Luu: VT, GDDT. 
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