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Đại Từ, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Tổ chức dạy học, ôn tập trực tuyến
đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 2086/UBND-YT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND
huyện Đại Từ về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trực
thuộc kịp thời thực hiện các nội dung sau:
1. Từ 12h ngày 04/11/2021, các trường TH, THCS, TH&THCS dừng hoạt động
dạy và học trực tiếp, chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến; các trường Mầm non
dừng hoạt động dạy học trực tiếp.
2. Các trường TH, THCS, TH&THCS kịp thời xây dựng kế hoạch, sử dụng
phương án dạy học trực tuyến; triển khai tới giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh
chuẩn bị đầy đủ điều kiện để công tác dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả cao; tuyên
truyền tới học sinh, phụ huynh nghiêm cấm tuyệt đối việc vừa sạc điện thoại, máy tính
bảng vừa dùng thiết bị đó để học trực tuyến.
Các trường Mầm mon xây dựng học liệu, video về các chủ đề học tập, đưa lên
trang web hoặc nhóm Zalo các lớp để phụ huynh cho các con học tập vào thời gian
thích hợp.
3. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các đơn tiếp tục thực hiện theo
kế hoạch phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo các cấp; phân công nhiệm vụ cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị; chỉ đạo công tác
dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập tại nhà; phối hợp chặt chẽ với
cha, mẹ học sinh để quản lý con em học tại nhà, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
dịch cho học sinh tại gia đình theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền tới học sinh và
phụ huynh không di chuyển ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thật sự cần thiết.
4. Cập nhật báo cáo trực tuyến hàng ngày theo đúng quy định. Báo cáo bằng văn
bản kịp thời các đối tượng F0, F1, F2 phát sinh tại đơn vị về Phòng GDĐT theo địa chỉ:
dnhoang.phongdt@thainguyen.edu.vn.
Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị trường
học trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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