UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 206 /GDĐT
V/v cho học sinh tạm dừng đến trường,
chuyển sang học trực tuyến để phòng,
chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang;
- Chủ các cơ sở mầm non độc lập tư thục thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-VP, ngày 09/5/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để
phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực
hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Thông báo cho học sinh tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở (THCS), trên địa bàn thành phố tạm dừng các hoạt động giáo
dục tại trường, kể cả hoạt động dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống và các
hoạt động giáo dục khác kể từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Trong thời gian hoc sinh tạm dừng đến trường, căn cứ tình hình thực tiễn, ̣
các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức khác (trừ
bậc học mầm non) phù hợp để đảm bảo hoàn thành nội dung, chương trình năm
học 2020-2021. Việc tổ chức dạy hoc trực tuyến và các hình thức khác thực hiện
theo T
̣ hông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bô GD&ĐT quy
định về quản lý và tổ chức dạy hoc trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ
sở giáo ḍ ục thường xuyên và Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 17/4/2020 của Sở
GD&ĐT.
Đối với bậc học mầm non: Các cơ sở giáo dục tiếp tục chia sẻ tài liệu, video
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà; hướng dẫn phụ huynh lựa chọn và thực
hiện các nội dung giáo dục cần thiết (trong hệ thống tài liệu và video) để giáo dục
trẻ đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học.
Các cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định để
hoàn tất chương trình năm học 2020-2021. Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể
việc tổng kết năm học và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng sau.
3. Thường xuyên cập nhật tình hình và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn
bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố, của ngành
Giáo dục và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về công tác
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phòng, chống dịch Covid-19. Bố trí hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường,
vệ sinh trường, lớp học; thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh để
nắm tình hình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày; trường hợp đột xuất
phải báo cáo trực tiếp Lãnh đạo Phòng GD&ĐT để kịp thời có hướng giải quyết.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại đơn vị. Phòng GD&ĐT sẽ xem xét xử lý nghiêm khắc các đơn vị, cá
nhân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện không đúng các quy định về phòng,
chống dịch.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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