UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 230/SGDĐT-GDTrH

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2020

V/v hướng dẫn một số hoạt động
trong thời gian tạm nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 770/UBND-VX1 ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các
đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cho tất cả các khối lớp ôn tập,
củng cố những kiến thức đã học. Tùy thuộc điều kiện hiện có, các đơn vị có thể
giao tài liệu, đề cương ôn tập cho học sinh hoặc sử dụng internet cùng các công
cụ hỗ trợ dạy, học trực tuyến (theo Công văn số 206/SGDĐT-GDTX ngày
13/02/2020), các trang mạng xã hội như zalo, facebook…để ôn tập hiệu quả.
Không được dạy học kiến thức mới trong thời gian tạm nghỉ. Ngoài ra, cần
tập trung ưu tiên tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kìthi
THPT quốc gia 2020.
2. Điều chỉnh thời gian tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm trong
và ngoài nhà trường (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng
sống) các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động
trải nghiệm sáng tạo của học sinh, dạy học 2 buổi/ngày (đối với cấp THCS,
THPT) đến hết ngày 29/02/2020.
3. Giao trách nhiệm cho các Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố
theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tất cả
các cơ sở giáo dục trên địa bàn và báo cáo về Sở GDĐT trước 15h00 ngày thứ 5
hàng tuần (địa bàn gửi báo cáo thực hiện theo phân công của Phòng CTTT, Sở
GDĐT). Lãnh đạo các trường THCS&THPT, THPT các TT GDNN-GDTX có
trách nhiệm báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức
ôn tập của đơn vị về Phòng GDĐT các huyện, thành phố theo địa bàn./.
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- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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