
  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-NVDH 

V/v: Hướng dẫn hoàn thành chương 

trình giáo dục, năm học 2020-2021 

trong điều kiện phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2021 

    Kính gửi:    

      - Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; 

     - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khá phức tạp hiện nay, 

ngày 06/5/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 

970/SGDĐT-NVDH về việc đẩy nhanh tiến độ kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 

2020-2021; 

Để thực hiện công tác phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo 

tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đồng thời đáp 

ứng yêu cầu của Bộ GDĐT về hoàn thành khung kế hoạch thời gian năm học 

2020-2021. Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT huyện, thành phố, các đơn vị 

trực thuộc căn cứ vào các điều kiện thực tế của đơn vị, đội ngũ giáo viên, tiếp 

tục triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Trong thời gian học sinh học tập tại trường, các trường rà soát kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo an toàn trường học theo yêu cầu của Bộ Y tế (bảo đảm 

cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như hệ thống nước sạch, xà phòng, nước sát 

khuẩn tay, khẩu trang...) 

2. Tất cả học sinh (trừ học sinh lớp 9 và lớp 12), sau ngày 14/5/2021, các 

trường học, cơ sở giáo dục tạm dừng cho học sinh đến trường; trong trường hợp 

các trường phổ thông vẫn chưa hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2020-

2021 thì chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình 

giáo dục theo kế hoạch thời gian năm học (trước ngày 25/5/2021). 

3. Đối với học sinh lớp 9 và 12, tổ chức dạy học ôn tập cho học sinh đáp 

ứng yêu cầu kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên và kì thi tốt 

nghiệp THPT năm học 2020-2021. Việc tổ chức dạy học ôn tập đảm bảo thực 

hiện giản cách lớp học và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 (không quá 30 học sinh/ lớp). Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị 

và học sinh có thể thực hiện kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến song 

song trong quá trình ôn tập; về nội dung ôn tập tiếp tục thực hiện theo thông báo 

961/SGDĐT-NVDH ngày 5/5/2021 về việc thông báo kết quả hội thảo, tập huấn 

hướng dẫn ôn tập 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021. 

4. Đối với những học sinh không đủ điều kiện tham gia học tập trực 

tuyến, nhà trường chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn phối hợp, thống nhất nội 

dung biên soạn tài liệu và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh đảm bảo phù hợp 
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với đối tượng học sinh. Phân công giáo viên định kì hỗ trợ việc học tập của học 

sinh tại nhà. 

5. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người (quá 30 người) 

trong nhà trường, ngưng các hoạt động Chào cờ tập trung đầu tuần, các hoạt 

động giáo dục tập thể, hoạt động giáo dục kĩ năng sống ngoài không gian lớp 

học, các hoạt động trải nghiệm, lễ hội, miting...  

6. Thông báo kết quả học tập của học sinh đến từng học sinh và cha mẹ 

học sinh, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như phiếu liên lạc điện tử, 

Zalo, Messenger,... 

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc 

Sở GDĐT triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần 

liên lạc về Sở GDĐT qua phòng NVDH - bộ phận GDTrH - điện thoại 3921607 

để  được hướng dẫn thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH.             

 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Huệ Khải 
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