UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 892/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường chỉ đạo công tác dạy
và học của các cơ sở giáo dục

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai; Thông báo số 31/TB-VP ngày 25/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của
tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo với các huyện, thị xã,
thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và về tình hình học sinh đi
học trở lại trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Qua nắm bắt tình hình tổ chức dạy và học của các cơ sở giáo dục (gọi tắt
là nhà trường) trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua và ý kiến phản ánh của
phụ huynh học sinh, hiện nay tình trạng các học sinh bị F0 hoặc F1 phải thực
hiện cách ly y tế theo quy định nhưng không được các nhà trường tổ chức dạy
học trực tuyến, dạy học trực tiếp có kết nối trực tuyến dẫn đến các học sinh này
bị khoảng thời gian dài không được tiếp cận bài học theo Kế hoạch dạy học của
các nhà trường tạo nên dư luận không tốt trong nhân dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các phòng GDĐT,
các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là các đơn vị)
triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Căn cứ tình hình và thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai, kịp thời
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về việc tổ chức dạy và học đã được
triển khai tại Công văn số 653/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 19/3/2022 của Sở
GDĐT.
2. Chấn chỉnh tình trạng các nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến,
dạy học trực tiếp có kết nối trực tuyến hoặc tổ chức các hình thức dạy học chưa
nghiêm túc đối với những học sinh đang thực hiện cách ly y tế theo quy định.
3. Giao Trưởng phòng GDĐT tổ chức kiểm tra, chịu trách nhiệm về việc
tổ chức dạy và học của các đơn vị trực thuộc.
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4. Giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức kiểm tra đột
xuất; tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm về việc chưa tổ
chức thực hiện hiện nghiêm túc các chỉ đạo về tổ chức dạy và học.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời.
Trong quá trình triển khai dạy học, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao
đổi với các phòng chuyên môn quản lý các cấp học của Sở GDĐT để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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