UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 69

/PGDĐT

Tuy Phước, ngày 07 tháng 02 năm 2022

V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ
sở giáo dục trên địa bàn huyện
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
trong trường học (sửa đổi, bổ sung);
Thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Thực hiện Công văn số 208/SGDĐT-GDTrH ngày 27-01-2022 của Sở GDĐT
Bình Định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
Tiếp tục thực hiện Công văn số 62/PGDĐT ngày 27/01/2021 về việc tiếp tục
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm
trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông có học sinh học bán trú;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, PT
trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện
tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp.
2. Chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trong thời gian qua của
các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp
với tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương; trong đó lưu ý:
- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an
toàn cho nhóm học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang
học tập trực tiếp tại trường.
- Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với điều kiện của
nhà trường và đối tượng học sinh tránh gây áp lực, quá tải.
3. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh nhằm tạo sự đồng
thuận cho trẻ mầm non, học sinh đến trường học trực tiếp và cùng với nhà trường hỗ trợ
các em thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
4. Cập nhật, triển khai thực hiện ngay những quy định mới về phòng, chống dịch
trong trường học tại Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường
học ban hành theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (văn bản gửi kèm).
5. Đối với giáo dục mầm non: tiếp tục thực hiện Công văn số 1774/SGDĐTGDMN-TH ngày 31/8/2021, Công văn số 112/PGDĐT ngày 10/9/2021 về việc hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục mầm non. Các đơn vị căn cứ tình
hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã) xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để

tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo bù đắp những kiến thức, kỹ năng
còn thiếu trước khi dạy kiến thức, kỹ năng mới; Tăng cường hoạt động kiểm tra giám
sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời việc thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc triển
khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các bộ phận: THCS, TH, MN;
- Lưu: VT.
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