
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đôc̣ lâp̣ – Tư ̣do – Haṇh phúc 
_____________________ ____________________________________ 

 

Số:         /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

V/v tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần       
 

  
 KHẨN   

 

 
Kính gửi:  

 - Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh tại Công văn số  

53/UBND-THVX  ngày 27 tháng 01 năm 2022 về chủ trương tổ chức dạy học trực tiếp 

các lớp 6, 7, 8, 10, 11 và khối mầm non, tiểu học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học trực 

tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần như sau: 

1. Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức rút kinh nghiệm việc tổ 

chức dạy học trực tiếp cho học sinh, học viên lớp 9 và 12 trong thời gian qua, khắc 

phục ngay các công việc còn hạn chế (phương án bố trí thời gian học, số lượng học 

sinh, học viên trong từng buổi; phương án phòng, chống COVID-19;…). Phân công cụ 

thể cán bộ, giáo viên, người lao động thực hiện các công việc chuẩn bị để đảm bảo tốt 

nhất các điều kiện cần thiết đón toàn bộ học sinh, học viên trở lại trường học. 

2. Thời gian học 

a) Trẻ mầm non 

Học từ ngày thứ Hai, 14 tháng 02 năm 2022. 

b) Học sinh cấp tiểu học 

Học sinh lớp 5 học từ ngày thứ Hai, 07 tháng 02 năm 2022. 

Học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4 học từ ngày thứ Hai, 14 tháng 02 năm 2022. 

c) Học sinh, học viên cấp trung học  

Học sinh, học viên từ lớp 6 đến lớp 12 học từ ngày thứ Hai, 07 tháng 02 năm 

2022.     

3. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học trực tiếp 

a) Các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức dạy học trực tiếp khi bảo đảm đủ các 

điều kiện theo quy định: 

- Địa phương (xã, phường, thị trấn ) được đánh giá cấp độ dịch mức độ 1 và 2. 

- Được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. 
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b) Phải bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên, gồm: 

trước khi nhập học, khi vào lớp học, về nhà; trong mỗi công đoạn, dự báo các tình 

huống phát sinh, đồng thời có phương án xử lý đối với từng tình huống cụ thể. 

c) Phương án tổ chức dạy học 

Học mỗi ngày 01 buổi và học tất cả các ngày trong tuần theo quy định. 

Trước mắt, chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, học viên 

(chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm,…) cho đến khi có thông 

báo mới. 

Kết hợp dạy học trực tuyến đối với các hoạt động ôn tập, củng cố, giao nhiệm 

vụ học tập.  

d) Việc tổ chức bán trú, học 02 buổi/ngày 

Do Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ quy định của UBND Tỉnh và 

thực tế địa phương để quyết định đối với từng cơ sở giáo dục. 

đ) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai các phương 

án phòng, chống dịch và xử lý các tình huống có thể xảy theo các văn bản chỉ đạo đã 

ban hành (Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

GDĐT về việc về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 

67/SGDĐT-CTTT ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

phòng, chống dịch COVID–19 tổ chức dạy học trực tiếp). 

e) Trước mắt, chưa cho phép căng tin hoạt động cho đến khi có thông báo mới. 

4. Đối với những học sinh, học viên chưa đến trường do cha mẹ chưa đồng ý 

vẫn tổ chức dạy học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập cho các em.  

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc triển khai thực hiện đúng các nội dung của Công văn. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với các đơn vị thuộc Sở có liên 

quan để thống nhất thực hiện. Cụ thể: 

- Về chuyên môn dạy học, đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu 

học; Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên. 

- Về phòng, chống dịch bệnh, đề nghị liên hệ Phòng Chính trị tư tưởng./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để th/h);  
- UBND Tỉnh, Bộ GDĐT (để b/c);  
- UBND huyện, TP (để ph/h);  
- Sở Y tế (để ph/h);  
- Lưu: VT, K, 02b.  
 Nguyễn Thúy Hà 
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