
 

 

    

 

  
 

 

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số  

2321/UBND-VX ngày 01/10/2021 về việc thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị 

thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Thời gian để tổ chức dạy và học cho học sinh các cấp  

- Cấp Trung học phổ thông (THPT): chính thức dạy học bằng hình thức trực 

tuyến từ ngày 15/9/2021; 

- Cấp Trung học cơ sở (THCS): chính thức dạy học bằng hình thức trực tuyến 

từ ngày 04/10/2021; 

- Cấp Tiểu học: giáo viên chủ nhiệm các lớp kết nối với cha mẹ học sinh để 

thông tin, trao đổi, có thể tham khảo các chương trình dạy học trên truyền hình theo 

Công văn số 2093/SGDĐT-GDTH, ngày 01/10/2021 của Sở GDĐT để hướng dẫn 

học sinh làm quen với các nội dung học tập trong thời gian ở nhà; 

- Cấp Mầm non: tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.   

- Việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp chỉ thực hiện khi tình hình dịch 

bệnh được kiểm soát, đảm bảo an toàn (Sở GDĐT sẽ có văn bản thông báo). 

2. Các trường THPT và trường THCS cần có những giải pháp hợp lý để học 

sinh có thể tham gia học trực tuyến hoặc có thể theo dõi và học tập bằng các hình 

thức phù hợp. Trường hợp quá khó khăn không thể theo học được thì đến khi học 

trực tiếp trở lại nhà trường phải tổ chức phụ đạo kiến thức cho những học sinh này. 

3. Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải triển 

khai thực hiện các nội dung cần chuẩn bị theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Kế hoạch 

số 1904/KH-SGDĐT ngày 08/9/2021 về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021-2022 của ngành giáo dục trong điều kiện chống, dịch Covid-19. 
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Kính gửi:  

               - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

               - Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc. 
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4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách trách nhiệm việc triển khai việc 

ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách tạo “QR 

Code” để quản lý người ra, vào trụ sở cơ quan đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bí 

thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 179-TB/VPTU ngày 01/10/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy (đính kèm Thông báo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

đúng tinh thần chỉ đạo công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr TU, UBND, HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND huyện, TX, TP (p/h); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Công đoàn ngành GD; 

- Phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT.  
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Châu Tuấn Hồng 
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