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Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;  

- Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 
 
 

 

  Tiếp tục thực hiện Công văn số  2129/KH-SGDĐT ngày 19/10/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy - học đảm bảo thích ứng với tình hình dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy - học trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID - 19 như sau: 

1. Một số tình huống bất thường xảy ra và phương án xử lý 

 a) Phát hiện F1 trong lớp học, thông tin ban đầu về dịch tễ không phức tạp 

 - Cho học sinh F1 nghỉ học để thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y 

tế địa phương. 

- Dừng học cả lớp, phối hợp với cơ quan y tế địa phương test nhanh kháng 

nguyên cho học sinh. 

- Học sinh của lớp có học sinh F1 thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế xã, 

phường và thực hiện cách ly y tế tại nhà để theo dõi sức khỏe. 

- Nhà trường tổ chức học trực tuyến cho riêng lớp có F1 ngay hôm sau cho đến 

khi kết thúc thời gian cách ly y tế. 

- Các khối lớp, lớp khác vẫn học trực tiếp bình thường. 

b) Phát hiện F1 tại một số lớp học, thông tin ban đầu về dịch tễ phức tạp 

- Cho học sinh F1 nghỉ học để thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y 

tế địa phương. 

- Dừng học cả trường, phối hợp với cơ quan y tế địa phương test nhanh kháng 

nguyên học sinh. 

- Học sinh của lớp có học sinh F1 thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế xã, 

phường và thực hiện cách ly y tế tại nhà để theo dõi sức khỏe. 

- Nhà trường tạm dừng hoạt động học toàn trường. Sau khi xác định rõ thông tin 

về dịch tễ, nhà trường tổ chức học trực tuyến và chỉ tổ chức học trực tiếp trở lại khi đảm 

bảo an toàn. 

c) Phát hiện giáo viên, nhân viên và học sinh là F0 (gọi tắt là F0) 

 - F0 nghỉ để thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế địa phương. 
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 - Dừng dạy, học và làm việc ngay các lớp, cá nhân tiếp xúc trực tiếp với F0 từ 

thời điểm cơ quan y tế xác định ủ bệnh. 

 - Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương test nhanh kháng nguyên học 

sinh, giáo viên và nhân viên có tiếp xúc với F0; thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế 

xã, phường và thực hiện cách ly y tế tại nhà để theo dõi sức khỏe. 

- Nhà trường tạm dừng hoạt động học cho toàn trường. Sau khi xác định rõ thông 

tin về dịch tễ, nhà trường tổ chức học trực tuyến. 

2. Phương án học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 

a) Nguyên tắc chung 

Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp xã để 

quyết định tổ chức hoạt động học: Học trực tiếp, kết hợp học trực tiếp với trực tuyến, 

học trực tuyến cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa phương, trong 

đó: 

 - Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2: Tổ chức học 

trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng, công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện 

để sẵn sàng chuyển sang hình thức học trực tuyến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4: Tổ chức học trực 

tiếp kết hợp với trực tuyến.  

Trong quá trình tổ chức học dự báo sẽ phát sinh một số tình huống bất thường, 

tuy nhiên có thể quy vào 02 nhóm sau: 

b) Đối với các lớp phải tạm dừng đến trường do trong lớp xuất hiện ca F1 

Các cơ sở giáo dục phối hợp với Y tế địa phương hướng dẫn học sinh cách ly y tế 

theo quy định và tổ chức học trực tuyến cho lớp đó ngay khi tạm dừng đến trường, cụ 

thể: 

- Mầm non: Nhà trường hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà qua 

zalo, video và hướng dẫn trẻ học các chương trình giáo dục dành cho trẻ mầm non trên 

các kênh truyền hình như: VTV1, VTV7 Kids và HTV7. 

- Tiểu học: Các khối từ lớp 1 đến lớp 3 phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 

bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập qua chương trình phát 

sóng trên truyền hình. Riêng lớp 4 và lớp 5 ở những nơi có điều kiện, có thể tổ chức học 

trực tuyến, số tiết trực tuyến không quá 1/4 tổng số tiết theo thời khóa biểu (chỉ chọn 

một số môn học). 

 - Trung học cơ sở: Khối lớp 6, lớp 7 và lớp 8 phân công giáo viên bộ môn hướng 

dẫn tự ôn tập, học trực tuyến (giao cho Hiệu trưởng chọn một số môn, một số nội dung 

tổ chức học phù hợp với phương thức trực tuyến. Nội dung học còn thiếu, nhà trường tổ 

chức bù khi học sinh đi học lại bình thường), số tiết trực tuyến không quá 2/5 tổng số 

tiết theo thời khóa biểu. Khối lớp 9 tổ chức trực tuyến theo thời khóa biểu chung của 

trường (học sinh học tại nhà, giáo viên tại phòng học của lớp). 

 - Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên: Tổ chức học trực tuyến theo thời 

khóa biểu chung của trường (học sinh học tại nhà, giáo viên tại phòng học của lớp). 
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b) Đối với các cơ sở giáo dục phải tạm dừng do ở trên địa bàn bị 

phong tỏa 

Các cơ sở giáo dục chuyển đổi trạng thái sang tổ chức học trực tuyến ngay 

theo phương thức về nêu trên. 

Lưu ý: 

 - Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn điều chỉnh kế hoạch giảng theo Chương 

trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. 

 - Giao cho Hiệu trưởng chọn một số môn, một số nội dung tổ chức học 

phù hợp với phương thức trực tuyến. Nội dung học còn thiếu, nhà trường tổ 

chức bổ sung khi học sinh đi học lại bình thường. 

 - Đối với học sinh mắc COVID-19 đang điều trị trong thời gian ngắn hoặc 

kéo dài, tùy biểu hiện của triệu chứng, Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên bộ môn hỗ trợ, bổ sung kiến thức cốt lõi, cơ bản bằng hình 

thức phù hợp. 

- Đối với học sinh không thể đến trường do dịch bệnh, nhà trường tổ chức 

học trực tuyến cho các em, bổ sung kiến thức, không nhất thiết phải tổ chức học 

theo lớp. 

- Ưu tiên trực tiếp cho các lớp cuối cấp học. 

Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các 

trường THPT và trực thuộc, Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT và trực thuộc; 

- Các trung tâm GDTX,GDNN-GDTX;   

- Lưu: VT, GDTrH, GDMN-TH, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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