
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-GDMNTH 

V/v chuẩn bị dạy học trực tiếp               

tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học  

   Đồng Tháp, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:   

- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh; 

- Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Tương Lai. 

Nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 an toàn, bảo đảm 

chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19 theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh; đồng thời, giúp học sinh tiểu học, trẻ mầm non, mẫu giáo (gọi tắt là 

học sinh) được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian phòng chống COVID-19 

không tập trung đến trường; Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Nghiên cứu kĩ cơ sở pháp lí, hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành 

trong việc tổ chức dạy học an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm chương trình, mục 

tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19. 

2. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện theo qui định của các cấp, các ngành; đảm 

bảo an toàn trong ứng phó với COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp; dự kiến các 

tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện và khuyến khích diễn tập các 

phương án xử lí các tình huống đó. 

3. Quan tâm đúng mức công tác truyền thông; bằng nhiều hình thức phù hợp, tổ 

chức tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh, cộng đồng, lãnh đạo các cấp, các ngành 

hiểu và đồng thuận để học sinh được đến trường học trực tiếp. 

4. Chuẩn bị tinh thần, thái độ cho cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên; tổ chức 

các hoạt động hội nhập, tương tác xã hội, kỹ năng,… tạo hứng thú học tập cho học 

sinh, tạo thích ứng dạy học cho giáo viên trong những ngày đầu giáo viên, học sinh 

trở lại trường.  

5. Tổ chức dạy học trực tiếp khi được sự thống nhất của chính quyền địa 

phương; cha mẹ học sinh; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống dịch 

COVID-19. Trường hợp cha mẹ không đồng ý, học sinh sẽ được bố trí tiếp tục học 

trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập, tương tác,… 

6. Tổ chức dạy học 

Điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của đơn 

vị; triển khai dạy học dựa theo nội dung chương trình cốt lõi theo qui định của Bộ 

GDĐT. 
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Rà soát, củng cố nội dung, kiến thức kĩ năng, yêu cầu cần đạt trong quá trình 

dạy học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập,… thực hiện đánh giá, phân nhóm phù 

hợp để bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh hiệu quả; đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ tâm lý 

cho học sinh. 

Thời gian, thời lượng, thời khóa biểu, hình thức, nội dung,... thực hiện theo tinh 

thần hội nghị chuẩn bị dạy học trực tiếp đối với giáo dục tiểu học, giáo dục mầm 

non, cụ thể tại Thông báo số 253/TB-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc 

Kết luận Hội nghị chuẩn bị tổ chức dạy học cho học sinh cấp tiểu học; Thông báo số 

05/TB-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc Kết luận Hội nghị chuẩn bị tổ 

chức dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

Lưu ý:  

Khi tổ chức dạy học trực tiếp, phải bảo đảm an toàn cho học sinh, cha mẹ học 

sinh, giáo viên, cán bộ quản lí, 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. 

Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định. 

Gợi ý các định hướng như sau: (Nội dung này Sở GDĐT đang trình UBND Tỉnh 

xin chủ trương) 

* Đối với học sinh tiểu học 

a) Thời gian 

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 01 năm 2022: Cơ sở giáo dục thực hiện công 

việc chuẩn bị các điều kiện theo qui định để tổ chức dạy học trực tiếp. 

Từ ngày 07 tháng 02 năm 2022: dạy học trực tiếp đối với lớp 5; tiếp tục chuẩn 

bị các điều kiện theo qui định để tổ chức dạy học trực tiếp đối với các lớp còn lại như 

ổn định tổ chức, phối hợp với cha mẹ học sinh, cho học sinh làm quen với điều kiện 

mới,… 

Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022: dạy học trực tiếp đối với các lớp còn lại. 

b) Phương án tổ chức dạy học 

- Học mỗi ngày 01 buổi và học tất cả các ngày trong tuần theo quy định (trừ thứ 

Bảy, Chủ nhật). 

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh (chào cờ đầu tuần, sinh 

hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm,…). 

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

vụ học tập.  
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 * Đối với trẻ mầm non 

a) Thời gian 

Từ ngày 24 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2022: Cơ sở giáo dục thực hiện 

các công việc chuẩn bị các điều kiện theo qui định để tổ chức dạy học trực tiếp như 

ổn định tổ chức, phối hợp với cha mẹ trẻ, cho trẻ làm quen với điều kiện mới,… 

Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022: dạy học trực tiếp. 

b) Phương án tổ chức dạy học 

Việc tổ chức bán trú, học 02 buổi/ngày do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, 

thành phố căn cứ quy định của Uỷ ban nhân dân  Tỉnh và thực tế địa phương để quyết 

định đối với từng cơ sở giáo dục. 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng các Phòng GDĐT tham mưu Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục tiểu 

học, cơ sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi quản lí; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế 

hoạch, tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; thực hiện nghiêm việc tổ chức 

công tác phòng chống dịch COVID-19 và báo cáo về Sở GDĐT định kỳ hoặc đột 

xuất khi có yêu cầu. 

Trên đây là Công văn chuẩn bị dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, số 

điện thoại 0277.3857697 hoặc Email: phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để 

được hướng dẫn./.  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện); 
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Website Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, GDMNTH (05b). A (02b).                                                                                                                      
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm 
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