UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 294/PGDĐT-CTHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 08 tháng 5 năm 2021

V/v thông báo cho học sinh trên địa bàn huyện
tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 888/SGDĐT-CTTT-PC ngày 08/5/2021 của Sở
GDĐT Thái Nguyên V/v V/v thông báo cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng
đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) thông báo tới các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trên địa bàn huyện nội dung sau:
1. Cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục
dừng đến trường từ ngày 10/5/2021; học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở
sau khi hoàn thành kiểm tra hết học kỳ II năm học 2020-2021, dừng đến trường để
chuyển sang học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới.
2. Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật, rà soát các trường hợp cán bộ giáo
viên, học sinh của đơn vị đi về từ vùng dịch và tiếp xúc với người từ vùng dịch trở
về, yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di
chuyển, theo dõi sức khỏe, báo cáo ban chỉ đạo, cơ quan y tế địa phương để được
hướng dẫn kịp thời.
3. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, Phòng GDĐT yêu cầu
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách các trường chịu trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của
nhà trường, đặc điểm điều kiện của học sinh tại địa phương, đảm bảo học sinh
được học, được quản lý, được kiểm tra đánh giá; phân công lịch làm việc của cán
bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể, thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến
trường nhưng không dừng học đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học
2020 - 2021.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 289/PGDĐTCTHS ngày 07/5/2021 của Phòng GDĐT về viêc tổ chức dạy học trong thời gian
học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19; Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, phân công,
giám sát việc triển khai các hình thức dạy học phù hợp đảm bảo đảm bảo tiến độ,
chất lượng, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch năm học đúng quy định; Các tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về chất
lượng dạy học trực tuyến và công tác phối hợp với phụ huynh học sinh trong quản
lý, giám sát học sinh đảm bảo phòng chống dịch trong thời gian học sinh chưa trở
lại trường học.
- Đối với học sinh cuối cấp (lớp 5, lớp 9): Ngoài việc tổ chức dạy học hoàn
thành chương trình, yêu cầu các nhà trường tổ chức ôn tập bằng nhiều hình thức
nhằm nâng cao chất lượng cho công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Đối với những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến: Nhà trường phải
xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện
hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định; báo cáo lý do của từng học sinh
chưa có điều kiện học trực tuyến và đề xuất giải pháp, hình thức để học sinh được
học tập đảm bảo kiến thức theo chương trình (báo cáo về Phòng Giáo dục và đào
tạo qua các tổ chuyên môn phụ trách từng cấp học thuộc Phòng).
4. Đối với những trường có học sinh chưa hoàn thành kiểm tra hết học kỳ II,
nếu tổ chức cho học sinh đến trường kiểm tra phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong
công tác phòng chống dịch; nếu không đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 yêu
cầu dừng kiểm tra trực tiếp ngay, báo cáo Phòng GDĐT, chuyển phương án tổ
chức kiểm tra trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định về kiểm tra đánh giá
định kỳ của Bộ GDĐT.
5. Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch;
phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt thông tin
kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ
huynh học sinh; giữa nhà trường với BCĐ phòng chống dịch địa phương, thực hiện
chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. Khuyến nghị phụ
huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, không nên
đi ra ngoài địa bàn; không tập trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K, đồng thời
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của
Bộ Y tế.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo kịp thời
đến toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên (B/cáo);
- UBND huyện Đại Từ (B/cáo)
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT, CTHS.
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