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V/v thực hiện chương trình giáo dục 
và phòng chống dịch COVID-19 

Hà Nội, ngày        tháng   02   năm 2021 

 

 
 Kính gửi: 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1; 
- Các Trường Trung học phổ thông trực thuộc. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn 
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục; đồng thời 
tiếp tục triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung sau: 

1. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán, các Sở GDĐT chủ động báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xin ý kiến về 
việc cho học sinh đi học hoặc nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 
giáo viên, học sinh. Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-
2021 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 
về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19.  

2. Tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình) trong 
trường hợp học sinh nghỉ học ở trường theo hướng dẫn tại Công văn số 
1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và các văn bản có liên quan của Bộ GDĐT; 
nội dung dạy học trực tuyến phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối 
tượng học sinh theo từng cấp học; cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện 
của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả. 

3. Chủ động nắm bắt tình hình học sinh đi học sau Tết Nguyên đán, nhất là học 
sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn; có giải pháp hỗ trợ dạy và học trực tuyến, duy trì sĩ số học sinh không 
để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn; xây dựng phương án bồi dưỡng, phụ 
đạo học sinh khi đi học trở lại tại trường. 

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ 
sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên nghiêm túc triển khai. Trong quá trình 
tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo 
dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện);  
- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các trường PT trực thuộc; 
- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Hữu Độ  

 

 
1 Đối với tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. 
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