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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉ đạo dạy và học để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị có đào tạo hệ GDTX cấp THPT.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh tình hình dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Đối với các trường phổ thông và cơ sở có đào tạo hệ GDTX cấp THPT: Đơn
vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy học trực
tuyến kể từ ngày 07/5/2021, các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2
trước ngày 08/5/2021 và tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021.
Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 tổ chức dạy học tại trường theo kế
hoạch và thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ngành
Y tế.
Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục thường xuyên khác nghỉ học kể
từ ngày 07/5/2021.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung trên cho đến khi có thông
báo mới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- BCĐ cấp tỉnh PC dịch bệnh Covid-19;
- Các sở: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trung tâm: TVDH, NNTH, GDKNS;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Công đoàn GDHT; các phòng thuộc Sở;
- Phần mềm TDOffice; Cổng TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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