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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 948 /SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn tổ chức dạy học

Phú Yên, ngày10 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo GDTX.

Qua theo dõi việc thực hiện Công văn số 901/SGDĐT-VP ngày 01/9/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn dạy, học tuần đầu năm học 2021-2022. Hầu hết
các đơn vị trường học đã chủ động khắc phục những khó khăn và triển khai công tác
dạy, học một cách đồng bộ, đạt được kết quả nhất định.
Đến nay tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên cơ bản được
kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho thầy cô giáo và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
chưa tập trung học sinh đến trường để tổ chức dạy học từ ngày 13/9/2021 cho đến khi
có thông báo mới.
2. Tiếp tục triển khai các hình thức dạy - học từ xa (trực tuyến, theo lịch phát
sóng truyền hình, tinh giản nội dung kiến thức… và hướng dẫn học sinh tự học).
3. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc nuôi dạy và học tập
đảm bảo sức khỏe, an toàn (đặc biệt là mầm non và tiểu học) thông qua các ứng dụng
hỗ trợ dạy - học như Microsoft Team, Google meet, Zalo, Messenger,... quan tâm và
có biện pháp hỗ trợ tích cực đối với những học sinh chưa có phương tiện học tập.
4. Nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên nên tổ chức vận động quyên góp
để hỗ trợ phương tiện học tập (máy tính, điện thoại…) cho những học sinh có hoàn
cảnh khó khăn để các em sớm tiếp cận với các hình thức học tập mới.
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh, Sở Giáo dục
và Đào tạo sẽ chỉ đạo kịp thời việc tổ chức dạy học đối với từng cấp học trong thời
gian tới phù hợp nhất.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị và trường học triển khai thực hiện
nghiêm túc công văn này./.
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