
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số:           /PGDĐT-THCS 

V/v hướng dẫn dạy học trực tiếp.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Xoài, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố 

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, 

Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (gọi tắt KH 07); 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giai đoạn chuẩn bị: 

Tổ chức họp phụ huynh (trực tuyến): Triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công 

tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. 

Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch trong tình 

hình mới. 

- Tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường 

học trực tiếp. 

2. Nguyên tắc tổ chức: 

- Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoạt động theo cấp độ dịch 

của phường, xã nơi đặt địa điểm trường.  

- Việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp áp dụng đối với các cơ sở giáo dục 

thuộc địa bàn cấp độ 1 và cấp độ 2 dịch Covid-19. Khi dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo 

dục cần đảm bảo các điều kiện theo mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trong KH 07. 

3. Tổ chức dạy học trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục: 

Yêu cầu các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS đọc kỹ Kế hoạch số 07/KH-

UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố và 2 bảng phụ lục đính kèm. 

Các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS tổ chức dạy học trực tiếp khi địa bàn 

phường xã nơi trường tọa lạc được UBND tỉnh phân loại cấp độ dịch hằng tuần: cấp độ 

1 hoặc cấp độ 2 của dịch Covid-19. 

4. Thực hiện các quy định cụ thể về công tác phòng, chống dịch khi tổ chức 

dạy và học trực tiếp của cơ sở giáo dục: 

Các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS phải đảm bảo các quy định trong mục 

5.1 KH 07. Các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án 

phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại trình Trung 
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tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của phường, xã (nơi cơ sở giáo dục đóng) 

thẩm định, phê duyệt. 

5. Xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy học: 

Các cơ sở giáo dục bám sát tình hình thực tế trong từng tuần, chỉ đạo chuyên 

môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy 

học phù hợp. 

Phòng GD&ĐT, các cơ quan quản lý tiến hành thanh kiểm tra các nội dung trên 

khi nhà trường thực hiện dạy học trực tiếp.  

Khi tiến hành dạy học trực tiếp, các trường nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo 

hằng ngày, chậm nhất 8 giờ 00’ đối với buổi sáng và 14 giờ 30’ đối với buổi chiều theo 

biểu mẫu đính kèm gửi về bộ phận chuyên môn cùng cấp, phòng GD&ĐT thành phố 

tổng hợp và báo cáo về Sở GD&ĐT hằng ngày. 

Nhận được Công văn này, phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở Giáo 

dục nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                       KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                    
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CM. 
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