
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v điều chỉnh hình thức tổ chức dạy, 

học và tổng kết năm học 2020-2021 để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 5  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc;  

     - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục.   

 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi hình thức tổ chức dạy học để  

hoàn thành nội dung chương trình và tổng kết năm học 2020-2021 như sau: 

1. Đối với Giáo dục Mầm non 

Tất cả các cơ sở GDMN cho trẻ dừng đến trường và kết thúc năm học kể từ 

ngày 13/5/2021. 

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa 

bàn, hoàn tất hồ sơ tổng kết năm học và chuyển giao hồ sơ trẻ 06 tuổi cho trường tiểu 

học cùng địa bàn theo qui định. 

2. Đối với Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên 

a. Đối với học sinh, học viên lớp 9 và lớp 12  

Tiếp tục thực hiện việc dạy, học trực tiếp tại trường học kết hợp dạy, học trực 

tuyến để đảm bảo chương trình năm học và ôn thi. Xây dựng các phương án để thay 

thế hình thức dạy học trực tiếp khi có văn bản yêu cầu.   

b. Đối với học sinh, học viên các khối lớp còn lại 

Thực hiện việc chuyển đổi hình thức dạy, học từ trực tiếp trên lớp sang hình 

thức dạy, học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với điều kiện của các đơn vị 

từ ngày 14/5/2021 cho đến khi hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định hoặc 

có thông báo mới của Sở GD&ĐT. Đối với các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra, 

đánh giá cuối năm học thì phải thực hiện chuyển đổi hình thức dạy, học từ ngày 

13/5/2021. 

Trong thời gian học sinh, học viên không đến trường, lãnh đạo các đơn vị chỉ 

đạo, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện để hoàn thành 

chương trình năm học. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận có liên quan tăng 

cường phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý việc học trực tuyến của học sinh 

đạt hiệu quả cao. 
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c) Công tác tổng kết năm học 2020-2021 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, Thủ trưởng các đơn vị quyết định 

ngày tổng kết năm học 2020-2021 nhưng phải nằm trong khoảng thời gian quy định: 

- Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021 đối với Giáo dục Trung học, giáo 

dục Thường xuyên;  

- Từ ngày 22/5/2021 đến ngày 26/5/2021 đối với Giáo dục Tiểu học.  

Việc tổ chức tổng kết năm học phải trang trọng, đơn giản và thiết thực có tác 

động tích cực đến giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, đồng thời phù hợp tình 

hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.  

3. Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các tổ chức, cá nhân dạy 

thêm học thêm bên ngoài nhà trường 

Các trung tâm, các tổ chức và cá nhân cho học viên tạm nghỉ học trực tiếp kể từ 

ngày 13/5/2021 và chuyển sang dạy học trực tuyến, dạy học qua mạng internet và các 

hình thức dạy học khác phù hợp với tình hình thực tế của trung tâm, tổ chức và cá 

nhân để phòng, chống dịch COVID-19.  

4. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục và 

quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, học viên thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm yêu 

cầu “5K” trong mọi hoạt động. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

Trên đây là hướng dẫn về việc điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học và tổng kết 

năm học 2020-2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Sở GD&ĐT 

yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có 

vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Phòng 

Giáo dục Tiểu học-Mầm non) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo)        

- Ban Giám đốc; 

- UBND huyện, thị xã, TP (để phối hợp);  

- Lưu: VT, GDTrH. 
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