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V/v hỗ trợ học sinh tham gia học tập
trong thời gian thực hiện cách ly phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường phổ thông trực thuộc Sở
Thực hiện Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh vùng dịch tự phát về địa phương.
Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh được tham gia học tập trong thời gian
thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường phổ thông trực thuộc Sở (gọi tắt là đơn
vị) triển khai thực hiện kịp thời các nội dung sau đây:
1. Tiến hành rà soát, thu thập thông tin, nhu cầu của học sinh thuộc đơn vị
đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tổ
chức dạy học trực tuyến cho số học sinh của đơn vị đang thực hiện cách ly
phòng, chống dịch Covid-19.
2. Đối với những đơn vị không đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học trực
tuyến, tiến hành lập danh sách, thông tin học sinh gửi về Sở GDĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com) để phân công các đơn vị khác có đủ điều
kiện tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ kịp thời.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên)
để được hướng dẫn./.
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