
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-VP 
V/v cho học sinh, học viên  

toàn tỉnh nghỉ học để phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Bình, ngày       tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Giám đốc trung tâm  

  giáo dục - dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 trong nước và địa phương đang diễn biến hết 

sức phức tạp, khó lường; nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và hoàn 

thành tiến độ chương trình năm học 2020 - 2021 theo đúng kế hoạch; sau khi xin ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng 

Bình yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm 

giáo dục - dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:  

1. Cho trẻ mầm non; học sinh, học viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh; trung tâm giáo dục - dạy nghề và các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 11/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ 

học sinh, học viên lớp 9, lớp 12). Riêng đối với những đơn vị, trường học chưa 

hoàn thành việc kiểm tra cuối kì II thì tiếp tục tổ chức kiểm tra cho đến hết ngày 

14/5/2021; sau khi hoàn thành kiểm tra, cho học sinh tạm dừng đến trường từ 

ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Đối với học sinh, học viên lớp 9, lớp 12: tổ chức dạy học hoàn thành 

chương trình theo kế hoạch năm học. Đối với công tác ôn tập đối với lớp 9 và ôn 

thi tốt nghiệp THPT, Sở giao cho thủ trưởng các đơn vị, trường học căn cứ điều 

kiện và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập bằng hình thức trực 

tiếp hoặc trực tuyến. Trong trường hợp dạy học trực tiếp trên lớp, nhà trường 

cho học sinh đăng ký, phân lớp đảm bảo giãn cách số lượng tối đa 24 học 

sinh/lớp, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo quy 

định của ngành Y tế.  

3. Trong thời gian học sinh, học viên tạm dừng đến trường, nhà trường tổ 

chức vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, lớp học, đồ dùng, đồ chơi học tập; phân 

công cán bộ giáo viên trực hằng ngày; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương và y tế trên địa bàn theo dõi, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 
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sinh chặt chẽ để có các biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống bất 

thường. Đặc biệt chú trọng những đối tượng thuộc diện cách ly tập trung và cách 

ly tại nhà. 

4. Trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, các cơ sở giáo dục duy trì liên lạc 

giữa nhà trường với gia đình, giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với 

học sinh để hướng dẫn ôn tập, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ 

thông tin phù hợp với điều kiện các nhà trường (vận dụng tình huống số 3 tại 

hướng dẫn tại Công văn số 579/SGDĐT-GDTrH ngày 04/3/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Bình) và gửi kế hoạch về Sở trước ngày 15/5/2021 (đối 

với các trường THPT và các trung tâm trung tâm giáo dục - dạy nghề). Các 

phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp chỉ đạo, giám sát dạy học trực tuyến các đơn 

vị trực thuộc quản lý; hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với cha 

mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục tại gia đình để hoàn thành chương 

trình năm học theo kế hoạch. 

5. Các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo 

dục - dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

thường xuyên nắm thông tin về tình hình dịch bệnh để phòng, chống dịch bệnh 

hiệu quả và báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị - 

Tư tưởng, email: phongct-tt@quangbinh.edu.vn). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn 

vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Tuấn 
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