
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

Vv hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy 

học đảm bảo an toàn cho học sinh đi 

học trở lại sau thời gian nghỉ học để 

phòng chống Covid-19 

           Đắk  Nông, ngày 

 

  

  Kính gửi:    

        - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

        - Các Đơn vị trực thuộc; 

        - Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký; 

        - Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. 
  

Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học 

sinh đi học trở lại và xử lí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; 

Thông báo số 356/TB-VPUBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng tỉnh 

Đắk Nông về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn - trưởng Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học 

để phòng chống Covid-19 như sau: 

1. Đối với các Trường Phổ thông  DTNT THCS và THPT và Trường THPT 

DTNT N’ Trang Lơng căn cứ vào Công văn số 409/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày  

1/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm 

học 2019-2020 và Công văn 510/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 23/4/2020 về việc  

hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 để xây dưng kế hoạch 

dạy học và tổ chức thực hiện dạy học chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

Đồng thời triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại; 

thực hiện việc quản lý chặt chẽ học sinh, không cho học sinh nghỉ học, đi khỏi khu 

vực quản lý của trường trong thời gian học sinh trở lại trường, trừ những trường 

hợp đặc biệt học sinh nghỉ học phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường. 

2. Đối với các Trường Trung học phổ thông, Trường TH, THCS và THPT 

Trương Vĩnh Ký, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học; các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc xây 

dựng kế hoạch dạy học và tổ chức thực hiện dạy học chương trình học kỳ 2 năm 

học 2019-2020 phù hợp với yêu cầu bố trí chỗ ngồi của học sinh có khoảng cách 

theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

Các đơn vị không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng 

dạy thì thực hiện theo phương án giãn cách học sinh bằng cách phân đôi lớp học 

thành 2 nhóm, một nhóm học tại trường vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, nhóm 

còn lại học tại trường vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 (có thể tổ chức cho 1 
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nhóm học vào buổi sáng, 1 nhóm học vào buổi chiều, nhưng mỗi nhóm chỉ học tại 

trường 3 buổi trên tuần để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn giờ dạy của giáo 

viên). Các cơ sở giáo dục yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng lại kế hoạch giảng 

dạy của giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn giờ dạy, thực hiện đúng, đủ chương trình, 

nội dung dạy học, trong đó 50% nội dung chương trình học kỳ 2 đã được điều 

chỉnh được thực hiện trên lớp và 50% chương trình, nội dung còn lại hướng dẫn 

học sinh học ở nhà bằng nhiều hình thức như học trực tuyến trên internet, học trên 

truyền hình...và kết thúc chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 trước 

15/7/2020. 

3. Các đơn vị đảm bảo điều kiện giãn cách học sinh theo quy định và có 

phương án dạy học riêng báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các cơ sở 

giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở) và Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục 

Trung học - Quản lý chất lượng (đối với các cơ sở giáo dục Trung học phổ thông). 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề 

nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để được 

hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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