
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-NVDH 

V/v phối hợp thực hiện kế hoạch 

giáo dục nhà trường trong tình hình 

dịch COVID-19 năm học 2021-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với 

dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và 

đào tạo; Kế hoạch số 4434/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về tổ chức dạy và học trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

năm học 2021-2022; 

Trong thời gian qua, Sở GDĐT đã hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở GD 

phổ thông, Mầm non triển khai thực hiện các phương án tổ chức dạy học ứng phó 

với các tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19 như sau:  

1. Công văn số 2045/SGDĐT-NVDH, ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong tình hình dịch COVID-19 

đối với cấp trung học, năm học 2021-2022.  

2. Công văn số 2051/SGDĐT-NVDH, ngày 02/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

triển khai phương án dạy học cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong tình hình dịch 

COVID-19. 

3. Công văn số 2163/SGDĐT-NVDH, ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, năm học 2021-

2022 ứng phó với dịch COVID-19. 

4. Công văn số 2048/SGDĐT-NVDH, ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc GD trẻ và thực hiện chương trình GDMN, 

trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. 

(Đính kèm văn bản này là các văn bản Sở GDĐT đã triển khai) 

Sở GDĐT đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, TP phối hợp, chỉ đạo triển khai 

các nội dung chuyên môn dạy học ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 theo 

diễn biến với từng địa phương, đảm bảo an toàn trường học và đáp ứng tiến độ dạy 

học năm học 2021-2022. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  
- Bộ GDĐT (b/c); 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Phòng GDĐT huyện, thành phố (t/h); 

- Đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Trưởng các phòng chức năng Sở; 

- Website Sở GDĐT;      
- Lưu: VT, NVDH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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