UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

______________________________________

Số: 44

/SGDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2021

V/v cho học sinh, học viên các địa
phương biên giới nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
và điều chỉnh các hoạt động
chuyên môn của ngành
HỎA TỐC
Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 74/UBND-THVX ngày 28 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên tại các huyện Hồng Ngự, Tân
Hồng và thành phố Hồng Ngự nghỉ học.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho học sinh, học viên các địa phương
biên giới tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và điều chỉnh các
hoạt động chuyên môn của ngành như sau:
1. Việc học sinh, học viên tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố
Hồng Ngự tạm dừng đến trường
a) Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường
xuyên trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự tạm dừng đến
trường từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 3 năm 2021.
b) Việc tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên tại các địa phương trên thực hiện theo phương án 1 tại Công văn số
36/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT. Trong đó, tập trung tổ chức
dạy học cho học sinh lớp 9 và lớp 12 bằng hình thức phù hợp (trực tuyến, giao bài,…) để
các em đảm bảo kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp
trung học phổ thông.
2. Điều chỉnh các hoạt động chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
a) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông
Tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới.
b) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học
Tạm dừng tổ chức thi thực hành tiết dạy tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và
thành phố Hồng Ngự cho đến khi có thông báo mới.

2
Các huyện, thành phố còn lại vẫn thực hiện theo lịch (trong điều kiện tỉnh kiểm
soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19).
c) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp
Điều chỉnh địa điểm thi đấu môn Teakwondo từ thành phố Hồng Ngự về thành phố
Cao Lãnh.
Dự kiến vẫn tổ chức trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 3 năm 2021
(trong điều kiện tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19).
d) Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12
Sở GDĐT sẽ xin ý kiến của Ủy ban nhân dân Tỉnh và thông báo đến các đơn vị
trong thời gian sớm nhất.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thành phố và Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- UBND Tỉnh, Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND các huyện, TP (để ph/h);
- Các Phó GĐ Sở (để ch/đ);
- Các đơn vị thuộc Sở (để th/h);
- Lưu: VT, K, 02b.
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