UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 478 /SGDĐT-GDTrH

Phú Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2021

V/v tổ chức cho học sinh lớp 12
ôn tập thi tốt nghiệp theo hướng
kết hợp giữa dạy học trực tiếp
và trực tuyến

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các trường trung học trực thuộc;
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm: GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các trường: TCN TNDT Phú Yên; CĐN Phú Yên; CĐCT miền trung.
Thực hiện Công văn số 2365/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Phú
Yên “V/v tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022” và Công văn số
1983/BGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v tăng cường chỉ
đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021”; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
các trường THPT, các phòng GDĐT, các cơ sở GDNN, GDTX thực hiện các nội dung sau:
1. Các đơn vị, trường học được phép tổ chức cho học sinh lớp 12 (bao gồm học viên
hệ GDTX) ôn tập thi tốt nghiệp theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến phù
hợp với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị với các lưu ý sau:
- Các lớp phụ đạo, ôn tập chỉ được tổ chức trực tiếp khi đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế: thực hiện 5 K; bố trí giãn cách học
sinh, lớp học (không quá 24 học sinh/lớp); đo thân nhiệt, khai báo y tế hằng ngày....Riêng
ngày đầu tiên thực hiện ôn tập trực tiếp, tất cả học sinh phải khai báo y tế (theo mẫu tờ khai
của Bộ Y tế); những học sinh trở về từ vùng dịch chưa qua 21 ngày chỉ được học trực tuyến,
ôn tập tại nhà.
- Từng đơn vị, trường học phải xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm quản lí, tổ
chức, thực hiện…; đồng thời phải phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để có sự đồng
thuận trong triển khai.
- Nội dung phụ đạo, ôn tập cần biên soạn thành các chủ đề, cụm chủ đề, bám sát với
cấu trúc đề minh họa của Bộ GDĐT, phù hợp với mức độ nhận thức, năng lực học sinh…
2. Các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm
giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của
đơn vị.
Các đơn vị, trường học triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDTrH);
- UBND tỉnh;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Như trên;
- Các phòng chức năng; website;
- Lưu: VT, GDTrH.
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