
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn công tác dạy và 

học cấp trung học từ ngày 

20/9/2021 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở;  

    - Tung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

  

Thực hiện Công văn số 3269/UBND-KTTH ngày 14/9/2021 của Ủy ban 

về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 

297-TB/TU ngày 11/9/2021; Công văn số 3290/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác dạy và học từ ngày 

20/9/2021 trên địa bàn tỉnh; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, 

Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý 

triển khai công tác dạy và học cấp trung học từ ngày 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh 

thực hiện các nội dung sau: 

 1. Công tác chuẩn bị 

 - Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, xác định địa bàn an 

toàn (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tại Công văn số 3290/UBND-KGVX), các cơ sở giáo dục 

đóng chân trên địa bàn:  

+ Phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác khử khuẩn các 

trường học, đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại trường; phối hợp xử lý 

các tình huống y tế phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các 

nhà trường. Tiếp tục tổ chức triển khai đến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh nhà trường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ 

chức dạy học trực tiếp. 

+ Thông tin, triển khai đến cha, mẹ học sinh hình thức dạy học trực tiếp 

bằng các hình thức phù hợp đảm bảo không tập trung cha, mẹ học sinh về 

trường để tạo sự đồng thuận và có sự cam kết của cha, mẹ học sinh trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

- Trên cơ sở nguyện vọng của học sinh; cha, mẹ học sinh và tình hình của 

nhà trường, các cơ sở giáo dục khẩn trương, linh hoạt xây dựng các phương án 

tổ chức dạy học (trực tiếp; trực tuyến; dạy học có hướng dẫn; trực tiếp kết hợp 
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với trực tuyến1,..). Trong quá trình xây dựng, các nhà trường cần lưu ý các hạn 

chế, tồn tại và các ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT tại Thông báo số 106/TB- 

SGDĐT ngày 14/9/20212. Các cơ sở giáo dục (bao gồm các đơn vị trực thuộc 

Sở) báo cáo với UBND các huyện, thành phố về các phương án tổ chức dạy học 

của nhà trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

tranh thủ sự vào cuộc, ủng hộ của các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương. 

2. Tổ chức triển khai dạy học  

2.1. Tổ chức dạy học trực tiếp: 

- Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Phổ thông Dân tộc bán trú 

đã tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp từ ngày 06/9/2021: 

+ Tổ chức rà soát, đánh giá lại việc triển khai dạy học, công tác quản lý 

ăn, ở của học sinh để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục triển 

khai dạy học tập trung trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quản lý chặt chẽ 

học sinh nội trú, đặc biệt đối với những học sinh không ở nội trú nhưng tham gia 

học trực tiếp tại trường (với những học sinh này, nhà trường có thể bố trí học 

khác khung giờ với học sinh nội trú nhưng phải đảm bảo cùng nội dung, tiến độ 

chương trình và chất lượng).  

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn/nhóm chuyên chuyên môn, giáo viên thực hiện 

nghiêm việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Sở. Qua đó, xây 

dựng dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; triển khai có hiệu quả Đề án nâng 

cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.   

- Đối với các trường còn lại đảm bảo điều kiện dạy trực tiếp: 

+ Chỉ đạo giáo viên phụ trách môn học tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả 

học tập của từng học sinh trong thời gian từ ngày 06/9/2021 đến ngày 18/9/2021 

theo các hình thức dạy học đã triển khai (như học sinh chưa được học; mức độ 

tiếp thu qua các buổi học của từng môn học,..). Trên cơ sở đó, tận dụng tối đa 

khoảng thời gian “vàng” để củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến, 

học tập có hướng dẫn, dạy bù các tiết học, môn học mà nhà trường triển khai 

chưa đảm bảo trước khi tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục mới. 

+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo hoàn thành 

kế hoạch thời gian năm học có chất lượng và đồng bộ về nội dung chương trình 

môn học/hoạt động giáo dục các khối lớp. Để đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, trong thời gian này, các nhà trường không tổ chức dạy 

thêm, học thêm trong nhà trường cho đến khi có hướng dẫn mới; tổ chức lịch 

học theo các khung giờ tránh tập trung đông người. Tùy vào điều kiện thực tế 

của mỗi đơn vị có thể tổ chức dạy học nhiều hơn 6 buổi/tuần, ưu tiên bồi dưỡng 

học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về kết quả học tập, nhất là 

học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

                                           
1 Nhà trường xác định tỉ lệ học sinh học trực tiếp/ học sinh học trực tuyến đối với từng khối lớp linh hoạt, phù 

hợp trên cơ sở nguyện vọng của học sinh và đội ngũ hiện có của nhà trường.  
2 Về Thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai các phương án dạy học đối với giáo dục trung học trong tình 

hình dịch bệnh COVID-19, năm học 2021 - 2022. 
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hội đặc biệt khó khăn; có giải pháp hỗ trợ học sinh học tập, duy trì sĩ số học sinh 

không để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, vì học lực hạn chế.  

+ Rà soát những học sinh của đơn vị đang ở ngoài tỉnh trong thời gian qua 

tham gia học trực tuyến, học tập có hướng dẫn thông qua các phương tiện thông 

tin tại các lớp học trên địa bàn tỉnh, kịp thời lập danh sách và báo về Sở (qua 

Phòng GDTrH) những trường hợp học sinh không tiếp tục học được trước ngày 

19/9/2021. 

2.2. Tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy học có hướng dẫn: 

- Các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá lại việc triển khai dạy học của đơn 

vị theo phương án dạy học trực tuyến, học tập có hướng dẫn tại Công văn 

1513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GDĐT. Trong đó, cần khắc phục 

các hạn chế, tồn tại và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT tại 

Thông báo số 106/TB- SGDĐT ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT về  kết quả kiểm 

tra việc triển khai các phương án dạy học đối với giáo dục trung học trong tình 

hình dịch bệnh COVID-19, năm học 2021 - 2022.  

   - Tập trung chỉ đạo tổ chuyên môn/nhóm chuyên môn và giáo viên xây 

dựng nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh 

(kiểm tra thường xuyên) phù hợp với từng phương án dạy học và năng lực tiếp 

thu của học sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh lớp 6, lớp 10. Trong đó, với hình dạy 

học trực tuyến, cần xây dựng tiết học, giờ học trực tiếp không kéo dài thời 

gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý học sinh khi 

phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại; giáo viên cần tăng cường giao nhiệm vụ 

cho học sinh trước khi học, tăng cường tương tác, giải đáp khó khăn, thắc mắc 

của học sinh trong quá trình học. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương 

để triển khai các hình thức dạy học này phù hợp, đảm bảo việc thực hiện nội 

dung chương trình giáo dục của nhà trường theo kế hoạch. 

2.3. Tổ chức dạy học kết hợp nhiều hình thức (trực tuyến kết hợp với trực 

tiếp; trực tiếp kết hợp với dạy học có hướng dẫn; trực tuyến kết hợp với dạy học 

có hướng dẫn,..): 

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nguyện vọng của học 

sinh và  tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, các nhà trường chủ động tổ 

chức kết hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt. Cách thức, nội dung 

triển khai từng hình thức dạy học được áp dụng tại Mục 2.1, 2.2 của Công văn 

này, đồng thời nhà trường phải lòng ghép, tích hợp khoa học, hợp lý các hình 

thức dạy học này trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

 Nhận dược Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, 

liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được 

hướng dẫn./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay b/cáo); 

- TT Tỉnh ủy (thay b/cáo); 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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