
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      

Số:                  /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai dạy và học trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng 9  năm 2021 

 Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

 Thực hiện Công điện số 848/CĐ-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong 

tình hình dịch bệnh phức tạp; 

Thực hiện Công văn số 2951/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc hỗ trợ học trực tuyến năm học 2021-2022; 

Tiếp theo Công văn số 2730/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động dạy và học năm học 2021-2022;  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thực hiện khai giảng năm học mới theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tại Công văn số 2603/SGDĐT-VP ngày 24/8/2021. 

2. Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 19/9/2021, các cơ sở giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên và trung tâm ngoại ngữ-tin học thực hiện dạy và học trực 

tuyến theo nội dung tại Phương án 3, ý 3.2, khoản 3, mục II Kế hoạch số 2566/KH-

SGDĐT ngày 20/8/2021 (Kế hoạch 2566). Trong đó tập trung một số nội dung cụ 

thể sau: 

- Tăng cường công tác phối hợp, tương tác giữa nhà trường, giáo viên với 

phụ huynh học sinh, học sinh để hoàn thiện các điều kiện cần và đủ cho việc dạy và 

học trực tuyến.   

-  Chú trọng công tác tập huấn, luyện tập để thực hiện nhuần nhuyễn việc sử 

dụng các phần mềm, ứng dụng dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh, tạo 

tiền đề triển khai trong thời gian tiếp theo. 

- Lựa chọn các nội dung thích hợp trong dạy và học trực tuyến, không nóng 

vội trong dạy kiến thức mới; tập trung vào các nội dung ôn tập, rèn luyện và hình 

thành các phẩm chất, năng lực cần thiết cho học trực tuyến. 
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 Đối với các trường PT DTNT, các trường THPT chuyên có học sinh ở nội trú 

chỉ thực hiện dạy và học trực tiếp khi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân 

viên, học sinh.  

3. Từ ngày 20/9/2021, các đơn vị triển khai dạy và học theo Kế hoạch số 

2566. 

4. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người 

lao động và học sinh thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19, chỉ ra 

khỏi nhà khi thực sự cần thiết hoặc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và thực hiện 

đúng nguyên tắc 5K.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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