UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2337/SGDĐT- GDMNTH
V/v kiểm tra việc tổ chức dạy và học
trực tuyến, thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn ứng phó với dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku, huyện Phú Thiện
và Chư Sê
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong
cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 1962/SGDĐT -GDMNTH ngày 01/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu
học năm học 2021-2022; Công văn số 1474/SGDĐT-GDTH ngày 13/7/2021
của Sở GDĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học
2021-2022 đối với cấp tiểu học; Công văn số 2056/SGDĐT-GDMNTH ngày
14/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số
2298/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 08/10/2021 của Sở GDĐT về một số quy định
trong việc quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ
thông và cơ sở giáo dục thường xuyên,
Sở GDĐT kiểm tra việc dạy và học trực tuyến; thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn năm học 2021-2022 ứng phó với phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh như sau:
I. Thành phần Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT gồm:
- Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng GDMNTH, Trưởng đoàn.
- Bà Trần Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Phòng GDMNTH, Thư kí.
- Ông Nguyễn Tiến Bình, Chuyên viên Phòng GDMNTH, Thành viên.
Nhiê ̣m vu ̣ cu ̣ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.
II. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định tổ chức dạy và học trực tuyến; thực
hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở
GDĐT ứng phó với phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
- Công tác quản lí, chỉ đạo: Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
ứng phó với dịch Covid-19; các giải pháp triển khai dạy học trực tuyến; công tác
phối kết hợp với chính quyền các cấp, phụ huynh học sinh để tổ chức dạy và học
trực tuyến; công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp khi học
sinh đi học trực tiếp,...

- Đối với giáo viên: Việc xây dựng kế hoạch dạy học; các hình thức tổ
chức dạy học; bố trí, sắp xếp thời khóa biểu; thời gian, thời lượng dạy học; công
tác phối hợp với phụ huynh học sinh để hỗ trợ học sinh trong dạy học trực tuyến.
III. Thời gian và địa điểm (theo lich
̣ cụ thể đính kèm):
Yêu cầ u Phòng GDĐT các đơn v ị có tên trên cử đại diện tham gia cùng
Đoàn và thông báo kế hoạch cho các trường biết để phối hợp với Đoàn kiểm tra
của Sở hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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