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Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Trên tinh thần Công văn số 892/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 15/4/2022
về việc tăng cường chỉ đạo công tác dạy và học của các cơ sở giáo dục, trong đó
có nội dung “Qua nắm bắt tình hình tổ chức dạy và học của các cơ sở giáo dục
(gọi tắt là nhà trường) trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua và ý kiến phản
ánh của phụ huynh học sinh, hiện nay tình trạng các học sinh bị F0 hoặc F1
phải thực hiện cách ly y tế theo quy định nhưng không được các nhà trường tổ
chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp có kết nối trực tuyến dẫn đến các học
sinh này bị khoảng thời gian dài không được tiếp cận bài học theo Kế hoạch dạy
học của các nhà trường tạo nên dư luận không tốt trong nhân dân.” Theo yêu
cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng
các đơn vị trường học triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Căn cứ tình hình và thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai, huyện
Kông Chro, kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về việc tổ chức
dạy và học đã được triển khai tại Công văn số 653/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
19/3/2022 của Sở GDĐT.
2. Chấn chỉnh tình trạng nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến,
dạy học trực tiếp có kết nối trực tuyến hoặc tổ chức các hình thức dạy học chưa
nghiêm túc đối với những học sinh đang thực hiện cách ly y tế theo quy định. Có
kế hoạch tổ chức dạy bù, phụ đạo riêng cho học sinh bị F0, F1, bị cách li y tế,
đảm bảo học sinh nắm được kiến thức bị thiếu hụt và theo kịp kế hoạch giáo dục
nhà trường.
3. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc tổ chức dạy và học của đơn vị
trường do mình quản lí, lưu trữ đầy đủ hồ sơ minh chứng về dạy bù, phụ đạo học
sinh, xuất trình và báo cáo khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở,
Phòng GDĐT.
4. Sở, Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trong thời gian tới; đề
xuất xử lý nghiêm các vi phạm về việc chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc các
văn bản chỉ đạo về tổ chức dạy và học.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường khẩn trương triển khai thực hiện

kịp thời. Trong quá trình triển khai dạy học, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn
vị trao đổi với các bộ phận chuyên môn theo cấp học, bậc học của Phòng GDĐT
để được hướng dẫn./.
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