UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2948

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai dạy và học
trực tuyến

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 2734/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tình
về việc phòng, chống dịch Covid-19 sau thời gian cách ly xã hội và Công văn số
2951/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ học trực tuyến
năm học 2021-2022;
Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch bệnh Covid19;
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa
phương thuộc tỉnh Bình Phước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục tạm dừng đến trường đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và
học viên giáo dục thường xuyên đến ngày 03/10/2021.
2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiếp
tục triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 2566/KH-SGDĐT
ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (Kế hoạch số 2566).
3. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung tâm
ngoại ngữ-tin học thực hiện dạy và học trực tuyến theo nội dung Kế hoạch số 2566.
Trong đó cần lưu ý:
- Lựa chọn các nội dung cốt lõi để tập trung giảng dạy đảm bảo hoàn thành
chương trình theo đúng quy định; giao nhiệm vụ học tập cho học sinh một cách phù
hợp, không tạo áp lực cho học sinh trong quá trình tự thực hiện nhiệm vụ học tập ở
nhà.
- Việc xây dựng các giờ học, tiết học trực tuyến phải phù hợp với tâm sinh lý
của từng đối tượng học sinh; hạn chế tổ chức các tiết học trực tuyến kéo dài như
học trực tiếp trên lớp, tăng thời gian nghỉ giữa các tiết học để đảm bảo sức khỏe và
tránh ảnh hướng của việc sử dụng điện thoại, máy tính trong thời gian dài đối với
học sinh.
- Các cơ sở giáo dục triển khai hệ thống mạng LAN (kết nối dây) để tránh
ảnh hưởng do đường truyền không ổn đinh khi tổ chức dạy trực tuyến.
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- Tạm thời không thực hiện việc dạy thêm học thêm (trong và ngoài nhà
trường) dưới mọi hình thức cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Sở Giáo dục
và Đào tạo.
4. Đối với các trường PT DTNT, các trường THPT chuyên có học sinh ở nội
trú chỉ thực hiện dạy và học trực tiếp khi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên,
nhân viên, học sinh.
5. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người
lao động và học sinh thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19, chỉ ra
khỏi nhà khi thực sự cần thiết hoặc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và thực hiện
đúng nguyên tắc 5K.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

