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V/v chuyển hình thức dạy học trực tiếp
sang trực tuyến để phòng chống dịch
Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị dạy Chương trình GDTX cấp THPT.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn trước
tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo công tác phòng,
chống dịch Covid-19 hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các
đon vị như sau:
1. Đối với học sinh lớp 12: Tạm thời chuyển hình thức dạy học, ôn tập từ trực
tiếp sang trực tuyến từ ngày 17/5/2021 đến khi có thông báo mới. Việc tổ chức dạy
học, ôn tập trực tuyến và các hình thức khác thực hiện theo Thông tư 09/2021/TTBGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học
trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động giáo dục phù hợp với
điều kiện thực tế của đơn vị để hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021.
Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Động, Lục Ngạn, DTNT tỉnh tổ
chức quản lý học sinh lớp 12 tại đơn vị, đồng thời tổ chức dạy học, ôn tập trực tiếp
để hoàn thành chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc tổ chức dạy học
trực tiếp, yêu cầu phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ
y tế.
Sở GD&ĐT tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2021 theo hình thức trực
tuyến cho học sinh lớp 12 vào ngày 25/5/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thường
xuyên kiểm soát, chịu trách nhiệm về kết quả dạy học trực tuyến và rà soát tài khoản
Microsoft Teams của học sinh đã được cấp để tất cả học sinh được dự thi.
2. Đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT căn cứ vào tình
hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh sẽ điều chỉnh lịch thi, dự kiến chia
thành 02 đợt:
+ Đợt 1, tổ chức thi sau lịch đã công bố trong khoảng từ 7 đến 10 ngày cho thí
sinh đủ điều kiện;
+ Đợt 2, căn cứ tình hình cụ thể, lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi cho thí
sinh còn lại, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.
(Có hướng dẫn cụ thể các đợt thi sau)
Học sinh lớp 9 đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20212022, ngoài việc đăng kí dự thi trực tiếp, học sinh có thể đăng kí dự thi trực tuyến
(có hướng dẫn cụ thể sau).

2
3. Trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên cập nhật tình
hình và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Y tế, UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 các cấp, những trường hợp đột xuất phải báo cáo trực tiếp Lãnh đạo Sở GD&ĐT
để kịp thời có hướng giải quyết. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chất lượng giáo dục của đơn vị. Sở GD&ĐT
sẽ xem xét xử lý nghiêm khắc các đơn vị, cá nhân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và
thực hiện không đúng các quy định về phòng, chống dịch.
Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Mai Sơn (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu VT, GDTrH&GDTX.
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