
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v điều chỉnh Kế hoạch giáo dục 

nhà trường để phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường có cấp trung học phổ thông; 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

 

Thực hiện Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Công văn 432) về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy 

học ứng phó với dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các Phòng 

GD&ĐT, các trường có cấp trung học phổ thông , các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau 

đây gọi chung là các đơn vị) một số nội dung sau: 

1. Triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 

432/BGDĐT-GDTrH (Gửi kèm văn bản này). Khi thực hiện, cần lưu ý một số nội dung 

sau: 

- Căn cứ điều kiện thực tế ở từng đơn vị để điều chỉnh Kế hoạch giáo dục của nhà 

trường đã xây dựng từ đầu năm học, phù hợp với việc triển khai các hình thức dạy học theo 

Hướng dẫn số 265/HD-SGDĐT ngày 29/01/2021 về việc tổ chức dạy học và hoạt động 

giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch 

Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại; 

- Các đơn vị chủ động phương án dạy học theo hướng lựa chọn các môn học, nội 

dung học, các hoạt động giáo dục có điều kiện thuận lợi để triển khai dạy học trực tuyến 

thì nên ưu tiên triển khai trước để khi học sinh đi học trở lại dành thời gian cho các môn 

học còn lại và các hoạt động giáo dục khác; 

- Riêng đối với lớp 12, lớp 9, căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT sẽ có 

chỉ đạo cụ thể tiếp theo vào cuối tháng 02/2021. 

2. Để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo kịp thời, các đơn vị báo cáo trước 15h30 

hàng ngày hoạt động dạy học trực tuyến qua:  https://forms.gle/aVKin7oum6MnQXWbA 

 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT để được chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận :     
- Như kính gửi; 
- Bộ GD&ĐT; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Các đơn vị thuộc Sở GDĐT; 
- Cổng TT; 
- Lưu GDTrH, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tuế 
 

 

https://forms.gle/aVKin7oum6MnQXWbA
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