UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149/SGDĐT-GDTrH

Phú Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT, THCS-THPT, PTDTNT Tỉnh, PT Duy Tân;
- Các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX-GDNN.

Thực hiện Công văn số 606/BGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo “V/v thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch Covid19”; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng các Phòng GDĐT huyện, thị
xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường trực thuộc, Giám đốc các Trung tâm GDTX,
Trung tâm GDTX-GDNN thực hiện dạy học linh hoạt phòng chống dịch Covid-19
cho học sinh THCS, THPT (bao gồm học viên hệ GDTX) như sau:
1. Chủ động điều chỉnh Kế hoạch dạy học ứng phó Covid-19 theo Công văn
117/SGDĐT-GDTrH “V/v chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch
Covid-19” ngày 08/02/2021 của Sở GDĐT.
2. Thực hiện dạy học linh hoạt, dạy học trực tuyến theo tinh thần Công văn
172/SGDĐT-GDTrH “V/v dạy học, ôn tập tại các cơ sở giáo dục công lập trong
thời gian nghỉ học để phòng bệnh Covid-19” ngày 16/3/2020 phù hợp tình hình địa
phương, đơn vị.
3. Nắm bắt đầy đủ tình hình học sinh sau Tết để kịp thời có giải pháp hỗ trợ,
đảm bảo không để học sinh nghỉ học vì khó khăn; xây dựng phương án bồi dưỡng,
phụ đạo học sinh khi đi học trở lại.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai, thực hiện. Mọi vướng
mắc, đề xuất, liên hệ với Sở GDĐT (qua phòng GDTrH), điện thoại:
0257.3842044, email: giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Sở GDĐT;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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