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Kính gửi: Các trường học có cấp Tiểu học, THCS trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 2072/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/11/2021 của Sở
GD&ĐT Lào Cai về việc dừng dạy học tăng buổi đối với cấp Tiểu học và THCS.
Căn cứ vào tình hình thực tế của thị xã Sa Pa. Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa chỉ đạo
các trường học có cấp Tiểu học, THCS trực thuộc cụ thể như sau:
I. Dừng dạy học tăng buổi ngày thứ Bảy
1. Tạm dừng việc tổ chức dạy học tăng buổi ngày thứ Bảy hằng tuần đối với
cấp Tiểu học và THCS, từ ngày 15/11/2021 (theo hướng dẫn tại Văn bản số
1789/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/9/2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai và Văn bản số
394/PGD&ĐT-CMNV ngày 24/9/2021 của Phòng GD&ĐT Sa Pa).
2. Tăng cường tổ chức ôn tập, phụ đạo, giúp đỡ cho học sinh, đặc biệt là học
sinh lớp 9 để giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo chất lượng theo
kế hoạch năm học 2021-2022.
3. Thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung dạy học để ứng phó dịch
Covid-19 (theo Văn bản số 3969/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/9/2021 và Văn bản số
4040/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT).
II. Công tác phòng chống dịch Covid-19
- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng chống dịch Covid-19 và
thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác
trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Chủ động phối hợp với ngành Y tế và cơ quan chức năng để truy vết các
trường hợp liên quan đến dịch tễ ca nhiễm Covid-19; phát hiện và có biện pháp xử
lý kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp F0, F1, F2 theo hướng dẫn của
Bộ Y tế (Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021); lập danh sách, báo cáo kịp
thời về Phòng GD&ĐT các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến
khi cần thiết.
- Đối với các trường PTDT bán trú, trường có học sinh bán trú khi phải dừng
tổ chức dạy học trực tiếp:
+ Quản lý học sinh đang ở bán trú tại trường không về nhà trong thời gian
dừng học trực tiếp; các đơn vị trường học linh hoạt giữa các hình thức học tập trực
tuyến và trực tiếp và các hình thức học tập khác nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn
về phòng chống dịch.
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+ Chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, cấp ủy, chính quyền địa
phương để thống nhất phương án quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn
cho học sinh ở tại trường và trở về nhà.
- Đối với những học sinh, giáo viên liên quan đến dịch tễ ca nhiễm Covid-19
phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh tại địa
phương:
+ Đối với học sinh không thể đến trường để học trực tiếp: các nhà trường xây
dựng kế hoạch để tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài qua Zalo, mạng xã hội
để học sinh vẫn được tiếp tục học tập; có biện pháp kiểm soát việc học tập ở nhà và
phụ đạo, bổ trợ kiến thức khi học sinh trở lại trường để học trực tiếp.
+ Đối với giáo viên không thể đến trường để dạy học trực tiếp: Nhà trường bố
trí, phân công giáo viên khác dạy thay để đảm bảo thực hiện Chương trình theo kế
hoạch; trong trường hợp nhà trường không thể bố trí giáo viên dạy thay thì yêu cầu
giáo đó xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh hoặc phải báo cáo về
phòng GD&ĐT để tăng cường biệt phái giáo viên.
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Hiệu trưởng các trường học có cấp Tiểu học,
THCS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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