UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 278/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ôn tập, dạy học trong thời gian học
sinh tạm dừng đến trường để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Tiếp theo Công văn số 271/SGDĐT-VP ngày 17/02/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ
sở giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông
trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chủ động triển khai kế hoạch dạy học (chương trình giáo dục) của mỗi
đơn vị phù hợp với điều kiện địa phương trong tình hình học sinh tạm dừng đến
trường.
2. Các đơn vị thuộc vùng thuận lợi có thể tổ chức dạy học trực tuyến bài
mới hoặc kết hợp ôn tập kiến thức đã học; các đơn vị thuộc vùng khó khăn có
thể dạy học trực tuyến như vùng thuận lợi hoặc chuyển giao tài liệu ôn tập dưới
dạng bản in cho học sinh tự học tại nhà.
3. Khi học sinh đi học trở lại bình thường, các đơn vị phải tổ chức ôn tập và
củng cố kiến thức đã được học trực tuyến trước khi dạy tiếp bài mới.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo
để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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