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Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Hiệu trưởng các trường cấp MN, TH, THCS,THPT trên địa 

bàn huyện; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

Thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo  và  Công  văn số 878/UBND-KGVX  ngày 27/01/2022  

của  Ủy ban nhân  dân tỉnh  về  việc tổ  chức  dạy học trực tiếp tại các cơ sở  

giáo dục, Công văn số 136/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/3/2022 của Sở 

GDĐT về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, ngày 

16/3/2021 UBND huyện đã có Công văn số 764/UBND-GDĐT về việc tổ chức 

dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 12 trên địa bàn huyện kể từ ngày 

21/3/2022; đồng thời linh hoạt tổ chức thực hiện các hình thức dạy học đối với 

các khối lớp khác phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

Đến nay, tất cả trường THCS, trường TH&THCS, THPT, TT GDTX- 

GDNN  trên  toàn  huyện  đã  tổ  chức  cho  học  sinh  lớp  9  và  lớp  12  đi    

học trực tiếp. Việc đi học trực tiếp của học sinh nhận được sự đồng thuận, ủng 

hộ của cha mẹ học sinh, các em đến trường học trực tiếp đạt tỉ lệ cao, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà trường trong công tác tổ chức dạy học, củng cố kiến 

thức cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành kế hoạch năm 

học 2021-2022. 

Tuy nhiên, từ đầu năm học đến nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 

diễn biến phức tạp, thời gian học trực tiếp tại trường chưa được nhiều đã ảnh 

hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục. Hiện nay, các trường học đang thực hiện 

tuần học thứ 29/35 tuần thực học, thời gian còn lại của năm học rất quan trọng 

trong việc ôn tập, củng cố kiến thức, kiểm tra cuối năm học để đảm bảo chất 

lượng giáo dục, đặc biệt là việc ôn tập phụ đạo cho học sinh các lớp đang thực 

hiện chương trình GDPT 2018 (lớp 1, lớp 2, lớp 6). 

Thực hiện Công văn số 452/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01/4/2022 của 

Sở GDĐT Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức dạy học 

trực tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên 

GDNN-GDTX kể từ thứ 3, ngày 12/4/2022. 

UBND huyện giao Phòng GDĐT huyện tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các cơ 

sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp an toàn, hiệu quả. Trong đó, các nhà 

trường tận dụng tối đa thời gian học sinh học trực tiếp để hoàn thành kế hoạch 
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giáo dục, đồng thời, thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, UBND tỉnh, 

UBND huyện và hướng dẫn của ngành Y tế. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Mọi vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng 

Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Sở GDĐT; 

- TT. Huyện ủy; (để b/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (để c/đ); 

- UBND các xã, TT( để p/h); 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện (để t/d); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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