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Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDTX, TT GDNN-GDTX; các cơ sở
GDNN có học viên GDTX
Thực hiện Công văn số 335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ
GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm
nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên
môn và các cấp có thẩm quyền để đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, bảo đảm
thông tin chính xác và chỉ đạo kịp thời đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để
chủ động các biện pháp phòng, chống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn
bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh trở lại trường
học theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, thủ trưởng các cơ sở giáo dục
tiếp tục thực hiện việc duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc
giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập
và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù
hợp với điều kiện thực tiến của địa phương, nhà trường; khuyến khích giáo viên
giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống
hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng, chống bệnh dịch nCoV.
3. Chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón học sinh trở lại trường sau thời
gian tạm nghỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả học
sinh, giáo viên theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình
hình và duy trì nền nếp dạy học.
4. Xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh tại đơn vị, nhà trường theo
nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.
Thời gian học bù được sử dụng từ quỹ thời gian dự phòng đã được quy định tại
Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT Ban hành Khung
kế hoạch thời gian năm học đối với GDMN, GDPT và GDTX áp dụng từ năm học

2017-2018 (Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ GDĐT sẽ quyết định việc điều
chỉnh một số mốc thời gian trong Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017).
Xây dựng kế hoạch sử dụng cơ cở vật chất của nhà trường, trung tâm để tổ chức
học bù cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trường
hợp cần thiết, tổ chức một số buổi học bù vào thứ bảy hoặc chủ nhật để bảo đảm
thực hiện chương trình giáo dục.
Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
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