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V/v chỉ đạo hoạt động dạy và học trong các cơ
sở giáo dục trong tình hình dịch bệnh hiện nay

KHẨN

Cam Ranh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Thực hiện Công văn số 1090/SGDĐT-VP ngày 07/5/2021 về việc chỉ đạo
hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trong tình hình dịch bệnh hiện nay;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc, các cơ sở
giáo dục mầm non ngoài công lập khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19, các Bộ, Ban, Ngành liên quan và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và
của Sở GD&ĐT, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm sau:
- Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở
giáo dục như: Xây dựng lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, thường xuyên
vệ sinh trường lớp, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng
bệnh trong trường học theo quy định…; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình,
bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch
Covid-19.
- Tăng cường thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, bắt buộc tất cả mọi
người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đặc biệt yêu cầu học sinh đeo khẩu
trang từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà.
- Thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống
dịch tại các cơ sở giáo dục trên ứng dụng (App) Antoancovid, tự đánh giá và cập
nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống mỗi tuần hai lần.
- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh của đơn vị đã đến, đi du lịch trở về sau dịp nghỉ lễ từ các tỉnh, thành phố khác.
Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trở về từ các vùng dịch, phải thực
hiện khai báo, cách ly y tế tại nơi lưu trú theo quy định.
2. Về chỉ đạo công tác dạy và học
- Tất cả học sinh mầm non công lập và ngoài công lập, trung học cơ sở trên
địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông
báo mới.
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- Tất cả học sinh cấp tiểu học trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ
ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
a) Đối với cấp Mầm non
- Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục mầm non
không dạy học trực tuyến mà cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn cha
mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ
chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.
- Đối với trẻ 5 tuổi cần chuẩn bị tốt tâm thế và kỹ năng cần thiết để trẻ chuẩn
bị vào lớp một; cung cấp phụ huynh bộ học liệu Bé vào lớp một nhằm hỗ trợ trẻ
trong thời gian ở nhà.
b) Đối với cấp Tiểu học
- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn,
giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt
đối không biên soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống
câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra,... Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao
đổi, thống nhất chung theo đơn vị trường.
- Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh
thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ huynh
học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh tự học;
sửa chữa kết quả tự học của học sinh; hướng dẫn học sinh tự ôn tập ở nhà, tuyệt
đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.
- Hoàn thành công tác kiểm tra cuối kỳ II chậm nhất ngày 11/5/2021.
- Từ ngày 12/5/2021 chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy
học trực tuyến để hoàn tất chương trình năm học 2020 – 2021 theo quy định.
c) Đối với cấp trung học cơ sở
- Từ ngày 10/5/2021 chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy
học trực tuyến cho tất cả các khối lớp để hoàn tất chương trình năm học 2020 –
2021 theo quy định.
- Riêng việc dạy ôn tập cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2021-2022, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn linh hoạt trong việc
xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 với các hình
thức phù hợp như: hướng dẫn tự học tại nhà; giải bài tập, các đề thi tham khảo về
thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước… để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm
bài, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của học sinh, tuyệt đối không tổ chức
dạy thêm, học thêm.
3. Việc tổ chức Lễ tổng kết năm học: căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh,
Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn sau.
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Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc, các
cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nghiêm túc triển khai thực hiện các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT-t/hiện);
- UBND thành phố (VBĐT-b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/cáo);
- Phòng Y tế thành phố (VBĐT-p/hợp);
- Trung tâm VHTT – TT thành phố (VBĐT-p/hợp);
- UBND các xã, phường (VBĐT-p/hợp);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (VBĐT-b/cáo);
- Các bộ phận Phòng GD&ĐT (VBĐT-t/hiện);
- Lưu: VT, dthieu.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Du

