
 

UBND HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /GDĐT 

V/v khai giảng và tổ chức dạy học 

đầu năm học 2021-2022 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lệ Thủy, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công điện số 12/CĐ-UBND 

ngày 29/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-

UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ về việc tăng 

cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện; Công 

văn số 2846/SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức 

khai giảng và tổ chức dạy học năm học mới, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến 

hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khai 

giảng và tổ chức dạy học đầu năm học 2021-2022 như sau:  

1. Khai giảng năm học mới 2021-2022 

Do điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các trường học không tổ 

chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2021. Các nhà trường tập trung chuẩn bị 

các điều kiện để dạy học trực tuyến từ ngày 06/9/2021. Ngay trong tiết học đầu tiên, 

giáo viên chủ nhiệm đọc thư của Chủ tịch nước, thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, thư của Chủ tịch UBND huyện gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm 

học mới 2021-2022; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống 

COVID-19; hướng dẫn cách thức, phương pháp học tập trực tuyến. 

2. Tổ chức dạy học đầu năm học 2021-2022 

Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non: Các cơ sở giáo 

dục chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung, xây dựng các video theo chương trình từng 

khối lớp; phối hợp, tư vấn, hướng dẫn phụ huynh sử dụng các video đã xây dựng về 

chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khi trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.  

Tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến đối với giáo dục phổ thông: Việc 

quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định. Khi dịch bệnh được kiểm soát, các nhà trường tận dụng tối 

đa thời gian để tổ chức dạy học trực tiếp; ưu tiên dạy học trực tiếp cho lớp 1, lớp 2, 

lớp 6, lớp 9 và bù kiến thức cho các em không có điều kiện học trực tuyến (Phòng 

GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau). Các đơn vị tập trung chuẩn bị các điều kiện, 

xây dựng kế hoạch, phương án dạy học phù hợp theo tình thực hiện Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn để tổ chức dạy học từ ngày 06/9/2021. 

3. Chuẩn bị và tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục phổ thông trong 

thời gian học sinh không đến trường 
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3.1. Tổ chức khảo sát tất cả học sinh của nhà trường (kể cả học sinh ngoại tỉnh 

trở về Lệ Thủy đăng ký học tập tại trường) để nắm bắt tình hình và xác định những 

học sinh đủ điều kiện và những học sinh không đủ điều kiện cho việc tổ chức dạy học 

trực tuyến (báo cáo kết quả khảo sát về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

04/09/2021 qua HTNB của chuyên viên cấp học). 

3.2. Bằng hình thức trực tuyến hoặc thông qua các nhóm trên các trang mạng để 

tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên trong 

nhà trường; hướng dẫn phụ huynh cách thức, phương pháp, biện pháp quản lý hoạt 

động học của học sinh bằng hình thức trực tuyến (hoàn thành trước ngày 

06/09/2021). 

3.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chuyên môn nghiên cứu kĩ Thông tư số 

09/2021/TT-BGDĐT, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, điều kiện dạy học của 

giáo viên và học sinh để xây dựng kế hoạch theo tuần, theo tháng và tổ chức dạy học 

trực tuyến một cách tối ưu nhất. 

3.4. Khi triển khai dạy học trực tuyến, cần lưu ý một số vấn đề sau: 

a) Yêu cầu tối thiểu về thiết bị, phần mềm và học liệu để dạy học trực tuyến 

- Giáo viên phải có máy vi tính hoặc điện thoại thông minh (giao tiếp được cả 

kênh chữ, kênh hình và kênh tiếng) được kết nối internet, có hệ thống học liệu và 

giáo án phù hợp với việc dạy học trực tuyến. 

- Gia đình học sinh phải có máy vi tính hoặc điện thoại thông minh (giao tiếp 

được cả kênh chữ, kênh hình và kênh tiếng) được kết nối internet. 

- Có thể chọn một trong những loại phần mềm sau để dạy học trực tuyến: Phần 

mềm tổ chức dạy học trực tuyến Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams…; Hệ 

thống quản lý học tập trực tuyến K12Online, VNPT E-Learning, mSchool...  

b) Chỉ đạo tổ chuyên môn lựa chọn môn học, nội dung kiến thức để dạy học trực 

tuyến phù hợp. Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết; 

những nội dung thực hành, thí nghiệm, ôn tập, luyện tập thì ưu tiên khi dạy học trực 

tiếp. 

c) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến được thực hiện 

trong quá trình dạy học. 

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh phải tổ chức trực tiếp. 

Nếu dịch bệnh kéo dài thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn sau. 

d) Đối với học sinh tiểu học nên tổ chức dạy học vào khung giờ phù hợp để có 

phụ huynh hỗ trợ việc học tập của học sinh, đồng thời đảm bảo việc bố trí thiết bị học 

ở các gia đình. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, có thể triển khai giải pháp học tập qua 

truyền hình tại chuyên mục Dạy Tiếng Việt lớp 1, chuyên mục Làm quen Tiếng Anh 

lớp 1, lớp 2 được phát sóng trên VTV7, bắt đầu phát ngày 06/9/2021 vào lúc 14h30 - 

15h00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. 

đ) Công tác quản lý 
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- Phân công cán bộ quản lý theo dõi việc tổ chức dạy học của giáo viên trong 

nhà trường; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ tiếp thu bài học của học sinh qua các  

môn học.   

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tăng cường phối hợp với gia 

đình học sinh để có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua hình thức dạy 

học trực tuyến. 

e) Đối với những học sinh không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến, 

những học sinh đang cách ly hoặc đang mắc kẹt ở địa bàn cách ly; giáo viên liên hệ 

với phụ huynh (hoặc người thân, bạn học) để giao nội dung học tập (trong điều kiện 

có thể). Khi đảm bảo an toàn về dịch bệnh và đủ điều kiện để dạy học trực tiếp, ưu 

tiên cho những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, những học sinh bị cách ly 

hoặc bị mắc kẹt ở địa bàn cách ly, đảm bảo các em được cung cấp đầy đủ kiến thức 

theo quy định. 

4. Không để xảy ra tình trạng “lạm thu”, không triển khai thu tiền học sinh trong 

lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tuyệt đối không vận động ủng hộ phòng, chống 

COVID-19 trong học sinh. 

5. Công tác phối kết hợp: Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn 

thể trên địa bàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh để chuẩn bị các 

điều kiện và triển khai công tác dạy học đầu năm học một cách linh hoạt, phù hợp, 

đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm học mới 2021-

2022, yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 06/9/2021 (theo mẫu kèm theo). Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo với lãnh đạo phụ 

trách cấp học để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Phòng GD&ĐT huyện đề nghị 

UBND các xã/thị trấn phối hợp chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện cho các đơn vị trên 

địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp /. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, TC-KH; 

- CT UBND các xã/thị trấn; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Vững 
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