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Cư M’gar, ngày     tháng 9 năm 2021 

       

Kính gửi:   

 
- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Y tế huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các xã thị trấn;  

- Các trường cấp mầm non, tiểu học, THCS;  

- Chủ các điểm lớp tư thục. 

Thực hiện Công văn số 8802/UBND-GDĐT ngày 14/9/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về vệc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy và Sở GDĐT Đắk Lắk, UBND 

huyện Cư M’gar chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS (gọi 

chung là các cơ sở giáo dục) trên địa bàn huyện tổ chức giảng dạy và học tập 

như sau:  

I. Các căn cứ thực hiện phương án tổ chức dạy học: 

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 

chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với dịch Covid-

19;  

- Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC 28/4/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học; 

- Công văn 1583/BGDĐT-GDTC ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trường học; 

Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong trường học; 

- Công văn số 3969/BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 

học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; 

- Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT V/v 

hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch 

Covid-19 năm học 2021-2022 

- Công văn số 8802/UBND-GDĐT, ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về vệc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; 

- Công văn số 1277/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 30/8/2021 của Sở 

GDĐT về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19; 
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- Công văn số 1364/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 14/9/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong điều kiện dịch 

bệnh COVID-19 năm học 2021-2022;  

- Thông báo số 308-TB/HU ngày 14/9/2021 của Huyện ủy Cư Mgar về 

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khi công tác dạy học 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;  

- Công văn số 1388/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 17/9/2021 của Sở 

GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid-19; 

- Công văn số 1385/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 19/9/2021 của Sở 

GDĐT V/v hướng dẫn dạy học ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian học 

sinh dừng đến trường; 

- Công văn số 1391/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19/9/2021 của Sở 

GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động giáo dục 

trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022; 

- Công văn số 1395 /SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 20/9/2021 của Sở 

GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng 

phó với dịch Covid-19 năm học  2021-2022. 

II. Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án tổ chức dạy học: 

1. Đối với bậc mầm non:  

Trẻ mầm non nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19, đồng thời chỉ đạo giáo viên xây dựng các video 

clips hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ theo Công văn số 81/PGDĐT-

GDMN ngày 31/8/2021 của Phòng GDĐT. Các clip cần được đăng tải trên 

website, các trang facebook chính thức của trường và gửi cho phụ huynh qua 

Zalo hoặc các hình thức khác. 

2. Đối với bậc học tiểu học:  

  a) Dạy trực tuyến  

- Đối với lớp 1, 2 tập trung dạy học môn Tiếng Việt (kĩ năng đọc, viết, nói 

và nghe các âm, vần), môn Toán (kĩ năng nhận biết, đếm đọc đơn giản);  

- Đối với lớp 3, 4, 5 tập trung dạy học môn Tiếng Việt, Toán và môn Tiếng 

Anh; 

- Thời lượng mỗi tiết dạy không quá 25 phút; tổ chức xen kẽ các hoạt động 

khởi động, trò chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tạo hứng thú cho học sinh trong 

thời gian đầu giờ hoặc giải lao giữa mỗi tiết học. Mỗi buổi dạy không dạy quá 2 

tiết đối với lớp 1, 2; không quá 3 tiết đối với lớp 3, 4, 5.  

Để các tiết học không bị trùng thời gian gây khó khăn cho phụ huynh và 

học sinh, nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, điều kiện học 

tập của học sinh, thống nhất với cha mẹ học sinh, xây dựng lịch học cụ thể cho 
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từng khối lớp phù hợp. Riêng đối với lớp 1, 2 việc học sinh học trực tuyến cần 

có phụ huynh kèm cặp nên có thể tổ chức dạy học sau giờ làm việc của phụ 

huynh (khung thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ).  

b) Dạy học qua truyền hình 

Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Web của Bộ GDĐT  

(https://w.w.w.moet.gov.vn) để biết và giới thiệu đến phụ huynh, học sinh lịch 

phát sóng các kênh truyền hình hướng dẫn học tập trong tuần; giới thiệu kênh 

Youtube hướng dẫn học cho lớp 3,4,5. 

Giáo viên linh hoạt vận dụng kết hợp giữa hình thức dạy trực tuyến và khai 

thác nguồn học liệu trên truyền hình, trên các kênh Youtube để hỗ trợ thêm.  

 c) Hình thức dạy học khác 

Tập trung môn Tiếng Việt và môn Toán bằng các hình thức giao bài có 

hướng dẫn. Nhà trường bám sát vào nội dung yêu cầu cần đạt để xây dựng phiếu 

giao bài có hướng dẫn học phù hợp với năng lực học sinh từng giai đoạn học 

tập. Phiếu giao bài thể hiện rõ công việc học sinh phải thực hiện; hiệu lệnh được 

sử dụng bằng các logo thay cho kênh chữ; với những hiệu lệnh được viết bằng 

kênh chữ cần thể hiện sự phối hợp của phụ huynh khi hướng dẫn con em tự học 

(tham khảo các phiếu hướng dẫn học đính kèm Công văn số 1385/SGDĐT-

GDTH-GDMN). Hướng dẫn học sinh lớp 1 cách làm và sử dụng các thẻ chữ cái, 

chữ số để tương tác trong hoc tập. 

2. Đối với bậc học THCS: 

Căn cứ đánh giá mức độ nguy cơ vùng địch theo Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG, ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống chống dịch 

Covid-19, được cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ 

http://yte.daklak.gov.vn hoặc Fanpage của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh 

và hướng dẫn của Phòng GDĐT tổ chức các hình thức giảng dạy và học tập phù 

hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. 

a) Đối với các trường thuộc xã, thị trấn được xác định là “vùng xanh” 

Được tổ chức dạy học trực tiếp tại nhà trường, cụ thể: 

- Toàn thể giáo viên thuộc “vùng xanh” tham gia công tác dạy học trực tiếp 

và hỗ trợ dạy học ở trường.  

- Giáo viên còn lại tham gia dạy học trực tuyến và biên soạn học liệu, phiếu 

giao bài cho học sinh. 

- Học sinh ở vùng xanh được tham gia học trực tiếp. Trường thực hiện biên 

chế lớp học theo theo quy định của Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh Coivd-19 

áp dụng hiện hành tại địa phương. Tùy theo điều kiện cụ thể về CSVC, đội ngũ 

giáo viên, học sinh, nếu không thể bố trí học trực tiếp toàn trường thì ưu tiên tổ 

chức các lớp học trực tiếp cho Khối 6, Khối 9 và học sinh không có thiết bị học 

trực tuyến ở các khối còn lại. 

https://w.w.w.moet.gov.vn/
http://yte.daklak.gov.vn/
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- Học sinh ở vùng khác hoặc chưa về được địa phương để tham gia học tập 

trực tiếp phải được tổ chức học theo hình thức gián tiếp (học trực tuyến, học trên 

truyền hình, thực hiện nhiệm vụ học tập theo hình thức giao bài). 

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nhà trường thường xuyên khử 

khuẩn trường, lớp học; bố trí dung dịch sát khuẩn trước cổng trường, phòng học; 

tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường học; giữ khoảng cách, 

hạn chế tiếp xúc; không tập trung đông người ngoài lớp học, sân trường... theo 

quy định về phòn chống dịch bềnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. 

b) Đối với các xã, thị trấn thuộc “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” 

Học sinh không đến trường, nhà trường tổ chức dạy học theo hình gián tiếp 

theo điều kiện thực tế của đơn vị. Chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung cốt lõi 

của mỗi bài học, mỗi chủ đề kiến thức. 

- Thời lượng mỗi tiết dạy trực tuyến không quá 40 phút; tổ chức xen kẽ các 

hoạt động khởi động, các bài tập tương tác tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi 

tiết học. Mỗi buổi dạy không dạy quá 3 tiết và có giãn cách giữa các tiết để đảm 

bảo sức khỏe cho học sinh.  

Đối với hình thức học tập trên truyền hình và giao bài, giáo viên biên soạn 

học liệu, phiếu giao bài cho học sinh (tham khảo mẫu phiếu kèm theo). 

4. Tổ chức thực hiện: 

a) Các cơ sở giáo dục: 

Xây dựng các phương án và kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021; kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Hàng tuần, thực hiện 

đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong trường học theo Bộ 

Tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 1467/BGDĐT-

GDTC ngày 28/4/2020 gửi UBND huyện để tổng hợp và theo dõi. 

Xây dựng các phương án tổ chức dạy học để sẵn sàng, linh hoạt trong việc 

chuyển trạng thái giảng dạy và học tập (từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại). 

Trong các phương án, cần phân tích chi tiết số liệu về tình hình giáo viên, học 

sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhà trường. 

Rà soát số giáo viên, học sinh đang mắc kẹt ở vùng dịch và một số địa 

phương khác trong tỉnh và có phương án phù hợp, đúng quy định để hỗ trợ các 

trường hợp này sớm trở về địa phương. Tổ chức kiểm tra, rà soát số học sinh còn 

thiếu sách vở và chủ động phối hợp với địa phương có biện pháp hỗ trợ để đảm 

bảo 100% có sách vở để học tập. 

Chỉ đạo giáo viên thường xuyên liên lạc với học sinh để nắm bắt tình hình 

và kịp thời thông báo cho phụ huynh kế hoạch của nhà trường. 

Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương và các giải pháp tổ chức 

dạy học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để được sự hỗ trợ, 

đồng thuận của cha, mẹ học sinh và chính quyền các cấp. 
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Thực hiện xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục theo các văn bản chỉ đạo 

của Sở GDĐT, cụ thể: 

+ Cấp tiểu học: thực hiện theo Công văn số 1388/SGDĐT-GDTH-GDMN. 

+ Cấp THCS: thực hiện theo Công văn số 1395 /SGDĐT-GDTrH-GDTX. 

Duy trì việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần theo quy định. Tuy nhiên, 

để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 các trường đang tổ chức dạy 

học trực tiếp không tổ chức tập trung sinh hoạt dưới cờ ở sân trường mà tổ chức 

tại lớp học. Bên cạnh các nghi thức, nghi lễ theo quy định (chào cờ, hát Quốc 

ca…), nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai những nội dung, kế 

hoạch quan trọng trong tuần, tuyên truyền những nội dung liên quan đến công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn các 

hoạt động vui chơi trong lớp… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho một 

tuần học mới. 

Nghiêm túc thực hiện việc tổ chức tập thể dục buổi sáng, giữa giờ đối với 

học sinh; lựa chọn hình thức tập thể dục phù hợp khi tổ chức dạy học trong điều 

kiện phòng, chống dịch như: tập thể dục tại lớp, tại chỗ. Các nhà trường xây 

dựng các bài tập vận động phù hợp trong lớp học, đứng tại chỗ để phòng, chống 

mệt mỏi toàn thân; phòng, chữa đau mỏi lưng, cổ, vai, gáy; phòng, chống mệt 

mỏi hai tay và mắt; phòng, chống mệt mỏi chân và đau xương khớp...Việc tổ 

chức phải phù hợp đặc thù thể trạng học sinh cũng như điều kiện của các nhà 

trường. 

Tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp để truyền đạt cho học sinh 

những kiến thức cơ bản, đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục khác một 

cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo tùy theo tình hình thực tế của nhà trường và 

địa phương. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ đánh giá mức độ nguy cơ vùng dịch theo Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG, ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống chống dịch 

Covid-19, được cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ 

http://yte.daklak.gov.vn hoặc Fanpage của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh 

và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các hình thức giảng dạy 

và học tập phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 đối với các đơn vị 

trường học; huy động giáo viên ở vùng xanh tham gia dạy học để tận dụng tối đa 

thời gian dạy học trực tiếp. 

Hàng tuần, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai việc giảng dạy và học tập 

về UBND huyện. 

Tham mưu UBND huyện xây dựng giải pháp hỗ trợ học sinh, giáo viên ở 

các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình 

thức học trực tuyến. 

c) Phòng y tế, Trung tâm Y tế huyện 

http://yte.daklak.gov.vn/
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Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn hướng 

dẫn, tập huấn cho các đơn vị trường học về công tác phòng, chống dịch bệnh 

covid-19 trong trường học; rà soát, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, đặc biệt là đội ngũ làm 

nhiệm vụ giao bài, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh không có điều kiện học 

trực tuyến. 

Có kế hoạch tổ chức test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-COV-2 

cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trước khi các cơ sở giáo 

dục tổ chức học trực tiếp, trước hết ưu tiên cho các đơn vị có tổ chức nội trú, bán 

trú. 

Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị trường học 

trên địa bàn tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các trường học trước khi đón học 

sinh vào trường học, hướng dẫn các đơn vị trường học các phương án xử lý khi có 

trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc trong trường hợp có 

F0, F1, F2. 

d) Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các quy định hiện hành để 

tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời đáp ứng cở sở vật chất 

phục vụ việc triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học tại các đơn vị trường học, 

đặc biệt là việc dạy học trực tuyến. 

e) UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức tuyên truyền cho tất cả học sinh, phụ huynh và nhân dân của địa 

phương về các phương án tổ chức dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-

19 để phụ huynh và học sinh yên tâm, chủ động các điều kiện cho việc học sinh 

tham gia học tập trong các phương án đã nêu.  

Chỉ đạo các thôn, buôn, tổ dân phố phối hợp với các đơn vị trường học 

trên địa bàn truyền tải, hỗ trợ việc triển khai thực hiện kế hoạch dạy học đến 

từng học sinh trong tình hình dịch bệnh. 

Công văn này thay thế Công văn số 2872/UBND-GDĐT ngày 15/09/2021 

của UBND huyện Cư M’gar V/v giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh 

COVID-19. Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi (để thực hiện); 

- TT Huyện ủy (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                        

 

 

 

 

Y Wem Hwing 
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