
 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT  
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục trong tình hình dịch bệnh Covid 

đang diễn biến phức tạp 

   Lệ Thủy, ngày       tháng 05 năm 2021 

 
Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường phổ thông trực thuộc.  

 

Căn cứ Công văn số 1523/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT về việc cho học 

sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng 

GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục cuối năm học trong tình 

hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như sau: 

1. Đối với việc kiểm tra cuối học kì II và lịch nghỉ học  

Nhà trường tiếp tục thực hiện lịch kiểm tra theo hướng dẫn của Phòng 

GD&ĐT, cụ thể: Cấp Tiểu học theo Công văn số 431/GD&ĐT-TH ngày 

06/5/2021; Cấp THCS theo Công văn số 432/GD&ĐT-THCS ngày 06/5/2021.  

Đối với những học sinh thuộc diện bị cách ly tại nhà, các đơn vị báo cáo kịp 

thời về Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn. Đồng thời phối hợp với BCĐ phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 địa phương, gia đình học sinh để có biện pháp hướng 

dẫn làm bài kiểm tra phù hợp nhằm đảm bảo nghiêm túc, khách quan và thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Lớp nào đã hoàn thành việc kiểm tra cuối học kì II thì nhà trường cho học 

sinh nghỉ học đến thi có thông báo mới, thông báo lịch nghỉ đến phụ huynh được 

biết và tiến hành bàn giao học sinh về địa phương. Thời gian nghỉ từ ngày 

11/5/2021 (trừ học sinh lớp 9).  

2. Hoàn thành chương trình năm học 

Sau khi kết thúc kiểm tra cuối kì II, nếu môn nào chưa hoàn thành chương 

trình thì các đơn vị căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và gia đình 

học sinh để xây dựng kế hoạch tổ chức thanh toán chương trình phù hợp, đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (như dạy học trực tuyến, giao bài trực 

tuyến...). 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các đơn vị 

không tổ chức tập trung tổng kết cuối năm toàn trường, không tổ chức tập trung lễ 

ra trường cho lớp cuối cấp và không tổ chức các hoạt động đông người không cần 

thiết. Thay vì việc tập trung họp phụ huynh toàn trường cuối năm, các đơn vị 

chuyển đến phụ huynh thông tin kết quả giáo dục của nhà trường, kết quả học tập 

của học sinh và một số thông tin cần thiết khác qua gmail, zalo, smas... để phụ 

huynh được biết. 



 

 

3. Đối với lớp 9  

Tiếp tục tổ chức dạy học hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học 

đến ngày 15/5/2021. Đối với công tác ôn tuyển sinh lớp 9, các trường không tổ 

chức họp phụ huynh để xin ý kiến về việc tổ chức dạy ôn tuyển sinh lớp cuối cấp, 

thay vào đó các đơn vị thiết kế mẫu phiếu xin ý kiến gửi về từng phụ huynh. Sau 

đó, các trường lập biên bản tổng hợp phiếu, lưu vào hồ sơ ôn tuyển sinh.  

Các đơn vị căn cứ điều kiện và tình hình thực tế để chủ động 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 bệnh Covid-19 theo hướng dẫn. 

4. Các lưu ý khác 

Trong thời gian học sinh 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 hàng 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 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.  

Tiếp tục theo dõi sát tình hình và các văn bản chỉ đạo của các cấp để có 

phương án và các xử lí kịp thời, phù hợp. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng (Giám đốc) triển khai thực 

hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc xin phản hồi về Phòng GD&ĐT (qua cấp học) để 

được hướng dẫn./. 

   

Nơi nhận:           

- Như trên; 

- P.CT UBND huyện (b/c); 

- Trưởng phòng (b/c);                       

- Đăng website;  

- Lưu: VT, TH, THCS. 
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