UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 201 /PGDĐT-GDTrH

Chư Prông, ngày 18 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường chỉ đạo công tác dạy và
học của các cơ sở giáo dục

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 892/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 15/4/2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác dạy và học của các
cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Căn cứ tình hình và thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai trên địa
bàn huyện Chư Prông, các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc việc
tổ chức dạy và học đảm bảo theo các văn bản quy định.
2. Các đơn vị rà soát lại chương trình, xây dựng kế hoạch ôn tập củng cố
kiển thức cho học sinh, đặt biệt là số học sinh ngừng học trực tiếp do dịch bệnh
Covid-19, kết thúc năm học 2021-2022 theo thời gian quy định.
3. Tổ chức các hoạt động lồng ghép công tác giáo dục định hướng nghề
nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2021-2022, để chuẩn bị cho việc lựa chọn tổ
hợp môn học ở lớp 10 năm học 2022-2023.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc tổ chức dạy và học
của các đơn vị trực thuộc.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
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