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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện chương trình giáo dục
và phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên các huyện;
- Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 606/BGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện chương trình giáo dục và phòng
chống dịch Covid-19, Sở GDĐT yêu cầu Giám đốc các Trung tâm thực hiện một
số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Công văn số
271/SGDĐT-VP ngày 17/02/2021 của Sở GDĐT về việc cho trẻ mầm non, học
sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học để
phòng chống dịch Covid-19.
2. Trong thời gian học viên tạm dừng học trực tiếp để phòng dịch Covid19, các Trung tâm tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số
222/SGDĐT-GDTX ngày 02/02/2021 và các văn bản có liên quan của Sở
GDĐT; nội dung dạy học trực tuyến phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù
hợp với đối tượng học viên; cách thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện
của địa phương và Trung tâm sao cho đảm bảo hiệu quả.
3. Các Trung tâm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học viên
và có phương án bồi dưỡng, phụ đạo khi học viên đi học trở lại tại Trung tâm,
chú ý công tác ôn tập và củng cố kiến thức đã được học trực tuyến trước khi tổ
chức dạy học nội dung mới.
Yêu cầu Giám đốc các Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong
quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Trung tâm báo cáo
về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp) để
được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Phòng GDTX-GDCN.
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