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V/v tổ chức học trực tuyến của học sinh
Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Thực hiện Công văn số 01/UBND-VX ngày 03/01/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc tổ chức học trực tuyến của học sinh Tiểu học, THCS và học viên trên
địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển
khai như sau:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thông báo cho học sinh tiếp tục học
trực tuyến đến hết ngày 09/01/2022 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19.
- Tiếp tục xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức
linh hoạt phù hợp khác tại đơn vị đảm bảo theo quy định.
- Báo cáo với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động phụ
huynh học sinh phối hợp với nhà trường trong thời gian học trực tuyến.
- Quản lý, theo dõi, giám sát tình hình dịch tễ đối với CBGVNV, HS thuộc
diện F1, F2 kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo để
có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.
- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị theo quy định của
các cấp, của ngành giáo dục và đào tạo; đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 trong nhà trường (vệ sinh, khử trùng..) trước khi cho học sinh đi học
tập trung trở lại.
- Thực hiện nghiêm văn bản số 2649/UBND-VX ngày 21/12/2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trong các trường học (https://drive.google.com/file/d/11d18fJYz0lPGk41PPimdCgUMW-EqeM_/view?usp=sharing)
- Báo cáo tình hình triển khai công tác dạy học trực tuyến, công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hàng
ngày trước 15h00.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HC.
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