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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tu Mơ Rông, ngày10 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ dạy
học trong thời kỳ Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1911/UBND, ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện Tu Mơ Rông về việc triển khai nhiệm vụ dạy học trong thời kỳ Covid-19
Căn cứ tình hình thực tế các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, điều kiện
dạy và học của nhà trường, điều kiện của học sinh, gia đình học sinh; trong tình
hình nguy cơ dịch bệnh Covid-19 phức tạp, năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện hướng dẫn:
Các đơn vị trường học xây dựng phương án, kế hoạch (thời khóa biểu) trong
tổ chức, dạy học theo 04 mức độ và tổ chức dạy học tương ứng với các nguy cơ do
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo trên cơ sở cập nhật mức độ nguy cơ của Ban
chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện công bố:
Mức
độ
thực
hiện

Nội dung thực hiện

1. Bình 1. Đối với cấp học mầm non
thường Tổ chức cho trẻ đi học bình thường thực hiện nghiêm các biện pháp đảm
bảo an toàn theo qui định của Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và
mới
các hướng dẫn của Sở y tế về công tác phòng chống dịch.
+ Đối với nhà trường: Cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất,
thiết bị y tế, vệ sinh, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của y tế.
+ Đối với CB-GV-NV-HS: Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của bộ y tế.
+ Đối với PHHS: Làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện 5K (Khử
khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y
tế)
2. Đối với cấp học tiểu học
- Tổ chức dạy học bình thường (Số lớp thực hiện: Cấp tiểu học: 147 Lớp,
tổng số học sinh: 3.357 học sinh).
- Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh
thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập
trung, Khai báo y tế), hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế đảm
bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới.
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3. Đối với cấp học trung học cơ sở
- Tổ chức dạy học bình thường. (Số lớp thực hiện: cấp THCS: 80 Lớp,
tổng số học sinh: 2.258 học sinh).
- Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh
thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập
trung, Khai báo y tế), hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế đảm
bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới.
1. Đối với cấp học mầm non: dạy học trực tiếp tại trường
* Đối với các trường: Đăk Na, Đăk Hà, Đăk Tơ Kan, Đăk Rơ Ông,
Ngọc Yêu
+ Trẻ 5 tuổi học trực tiếp tại trường
+ Trẻ 3,4 tuổi : Học tại nhà
Nhà trường tập hợp nhóm nòng cốt sưu tầm và quay vi deo thơ, chuyên,
bài hát, kỹ năng vệ sinh, chào hỏi... dành cho độ tuổi gửi về cho phụ
huynh hướng dẫn trẻ học tại nhà (với những trẻ có thể kết nối Zalo)
Trẻ không có kết nối Zalo giáo viên chia theo nhóm đến nhà dân, nhà
rông, hướng dẫn cha mẹ trẻ cách dạy trẻ học và chăm sóc trẻ ở nhà theo
độ tuổi, in thơ, truyện, nhờ cha mẹ, anh chị của trẻ hướng dẫn trẻ học,
giáo viên hướng dẫn phụ huynh mỗi nhóm dưới 10 người (vào thứ 2, thứ
6 hàng tuần)
* Đối với các trường: Văn Xuôi, Tu Mơ Rông, Ngọc lây, Măng Ri,
Đăk Sao, Tê Xăng
Căn cứ vào điều kiện thực tế có thể học tập trung tất cả trẻ mẫu giáo tại
trường.
2. Đối với cấp học tiểu học
- Học sinh thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện
nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung,
Khai báo y tế).
- Điều chỉnh Kế hoạch dạy học, lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp. Tổ
chức dạy học tại trường đối với tất cả các lớp, thực hiện giãn cách đảm
bảo đúng quy định (có thể phân buổi, phân ca đảm bảo tối thiểu 5
buổi/tuần). Áp dụng đón học sinh tại cổng trường và thực hiện đo thân
nhiệt, khử khuẩn …, cha mẹ học sinh không được vào trường học.
3. Đối với cấp học trung học cơ sở
- Tổ chức dạy học trực tuyến áp dụng đối với học sinh đăng ký đảm bảo
các điều kiện để học qua phần mềm office 365.
- Đối với các trường PTDTBT TH-THCS Tu Mơ Rông, PTDTBT THTHCS Văn Xuôi, PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu, PTDTBT TH-THCS
Ngọc Lây, PTDTBT TH-THCS Tê Xăng, PTDTBT TH-THCS Măng Ri
có số lượng học sinh THCS ít và ăn ở lại bán trú thì học tập trung tại
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trường không cho học sinh đi về trong tuần. Quản lý chặt chẽ đội ngũ
CBQL, giáo viên, nhân viên đảm bảo tính nguy cơ lây lan dịch từ bên
ngoài vào trường học. Hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các biện
pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn,
Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
- Riêng đối với học sinh Trường THCS bán trú DTTS Tu Mơ Rông có
học sinh ở các xã về học tại trường phải bố trí ăn ở lại trường không cho
học sinh đi về trong tuần. Đối với học sinh xã Đăk Hà Áp dụng đón học
sinh tại cổng trường và thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn …, cha mẹ học
sinh không được vào trường học. Học sinh thực hiện đầy đủ các biện pháp
chống dịch và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng
cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
- Đối với các trường học còn lại tổ chức dạy học tại trường đối với tất cả
các lớp, thực hiện giãn cách đảm bảo đúng quy định (có thể học 2 ca, buổi
sáng khối 6,9, buổi chiều là khối 7, 8 và đảm bảo tối thiểu 6 buổi/tuần).
Áp dụng đón học sinh tại cổng trường và thực hiện đo thân nhiệt, khử
khuẩn …, cha mẹ học sinh không được vào trường học. Học sinh thực
hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K (Khẩu
trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
- Điều chỉnh Kế hoạch dạy học tùy vào tình hình cụ thể của từng nhà
trường, Triển khai tất cả các môn học, trong đó tập trung các môn Toán,
Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
công dân (Riêng đối với lớp 6 gồm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Khoa
học tự nhiên, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân) nội dung
trọng tâm, phù hợp
1. Đối với cấp học mầm non
3.
Nguy Tất cả trẻ mầm non nghỉ học phòng chống dịch và áp dụng hình thức học
cơ cao có hướng dẫn:
+Trẻ 5 tuổi học tại nhà theo nhóm nhỏ:
Căn cứ vào tổng số trẻ 5 tuổi nhà trường phân công cụ thể giáo viên, nhân
viên phối kết hợp phụ trách nhóm trẻ, chịu trách nhiệm dạy trẻ tại nhà
những nội dung cốt lõi (Lĩnh vực nhận thức, ngôn ngữ, làm quen chữ
cái, làm quen với toán) nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1.
+ Trẻ 3,4 tuổi: Học tại nhà (như mức nguy cơ)
2. Đối với cấp học tiểu học
- Học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng chống dịch. Nhà trường
điều chỉnh chương trình, lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi, cơ bản triển
khai hoạt động dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp theo nhóm, lớp tại các
thôn làng.
- Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn
thể xã, trưởng thôn, cha mẹ học sinh chuẩn bị các địa điểm để tổ chức dạy
học theo nhóm lớp (không quá 10 em 1 nhóm) tại các thôn, làng theo 02
hình thức sau:
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3.1. Dạy học trực tuyến qua phần mềm office 365:
- Tổ chức dạy và học trực tuyến đối với các đơn vị trường đảm bảo cơ sở
vật chất, mạng internet, máy tính sách tay, ti vi kết nối được máy tính tại
các nhóm lớp ở địa điểm tổ chức dạy học. (Mỗi thôn chuẩn bị tối thiểu 3
địa điểm/3 máy tính có thể kết nối mạng internet).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ giáo viên giảng dạy trực tuyến
qua phần mềm office 365 từ lớp 1 đến lớp 5. Các nhóm lớp sử dụng tài
khoản office 365 cá nhân của giáo viên đã được cấp kết nối với giáo viên
giảng dạy. Giáo viên phụ trách nhóm lớp tại các thôn có trách nhiệm
hướng dẫn học sinh học tập theo yêu cầu của giáo viên giảng dạy trực
tuyến.
- Giáo viên được phân công giảng dạy trực tuyến xây dựng kế hoạch dạy
học theo hướng tinh giản nội dung không cần thiêt, giảng dạy nội dung
cốt lõi, căn bản đối với 2 môn Toán và Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, môn
Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5. Giảng dạy 5 buổi/tuần/lớp.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
3.2. Tổ chức dạy học trực tiếp: Tổ chức dạy học trực tiếp tại thôn
(làng)
- Các đơn vị không đảm bảo cơ sở vật chất, mạng internet, máy tính,… tại
các điểm mở lớp ở các thôn, làng thì phân công giáo viên giảng dạy trực
tiếp theo nhóm lớp, giao bài tập và hướng dẫn phụ huynh dạy cho con em
học tại nhà.
- Giáo viên được phân công phụ trách nhóm lớp ở các thôn có trách
nhiệm hướng dẫn học sinh học tập, kiểm tra kết quả học tập của học sinh,
quản lý học sinh đảm bảo công tác phòng chống dịch.
- Các đơn vị chủ động tổ chức dạy các môn học còn lại theo hình thức
phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. (Các môn học phòng Giáo dục
và Đào tạo không tổ chức dạy học trực tuyến).
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
3. Đối với cấp học trung học cơ sở
- Không học tập trung tại trường để phòng chống dịch. điều chỉnh chương
trình, lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi, cơ bản triển khai hoạt động
dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp theo nhóm, lớp tại các thôn làng.
- Nhà trường tham mưu UBND xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã,
trưởng thôn, cha mẹ học sinh chuẩn bị các địa điểm để tổ chức dạy học
theo nhóm lớp (không quá 10 em 1 nhóm) tại các thôn, làng theo 2 hình
thức sau:
3.1. Dạy học trực tuyến qua phần mềm office 365:
- Tổ chức dạy và học trực tuyến đối với các đơn vị trường đảm bảo cơ sở
vật chất, mạng internet, máy tính sách tay, ti vi kết nối được máy tính tại
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các nhóm lớp ở địa điểm tổ chức dạy học. (Mỗi thôn chuẩn bị tối thiểu 2
địa điểm/2 máy tính có thể kết nối mạng internet).
- Giáo viên giảng dạy trực tuyến qua phần mềm office 365 từ lớp 6 đến
lớp 9. Các nhóm lớp sử dụng tài khoản office 365 cá nhân của giáo viên
đã được cấp kết nối với giáo viên giảng dạy. Giáo viên phụ trách nhóm
lớp tại các thôn có trách nhiệm hướng dẫn học sinh học tập theo yêu cầu
của giáo viên giảng dạy trực tuyến.
- Giáo viên được phân công giảng dạy trực tuyến xây dựng kế hoạch dạy
học theo hướng tinh giản nội dung không cần thiết, giảng dạy nội dung
cốt lõi, căn bản đối với các môn học. Giảng dạy 6 buổi/tuần/ lớp.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
3.2. Tổ chức dạy học trực tiếp:
- Giáo viên được phân công phụ trách nhóm lớp ở các thôn có trách
nhiệm hướng dẫn học sinh học tập, kiểm tra kết quả học tập của học sinh,
quản lý học sinh đảm bảo công tác phòng chống dịch.
- Các đơn vị chỉ đạo giáo viên chủ động xây dựng nội dung bài soạn để tổ
chức dạy học theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch và thực hiện nghiêm 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
3.3. Đối với trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông có học sinh ở các
xã đang theo học tại trường trả về địa phương và thực hiện theo mục 3.1
và 3.2.
1. Đối với cấp học mầm non không tổ chức dạy học nhằm đảm bảo
phòng chống dịch an toàn hiệu quả.
2. Đối với cấp học tiểu học: Thực hiện như đối với mức “Nguy cơ cao”
đối với học sinh lớp 1, lớp 2 và thực hiện giao bài về nhà cho học sinh lớp
3, 4, 5.
3. Đối với cấp học trung học cơ sở: Thực hiện như đối với mức “Nguy
cơ cao” đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và thực hiện giao bài về nhà cho học
sinh các lớp 7, 8.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường học trực thuộc triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (th/h);
- TT Huyện ủy (b/c);
- Sở GDĐT tỉnh (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- TP, các PTP GDĐT huyện (chỉ đạo);
- UBND các xã (ph/hợp);
- Cán bộ phụ trách CM (hướng dẫn);
- Lưu: VT.
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