
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v tăng cường hướng dẫn học sinh 

học tập tại nhà trong thời gian nghỉ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt 

động năm học 2019-2020 

Đắk Lắk, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 

431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học 

sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; được sự nhất trí của UBND tỉnh 

Đắk Lắk tại Công văn số 73/VPUBND-KGVX ngày 15/02/2020 về việc kéo dài 

thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT đã có Công văn 

số 161/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học 

sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Nhằm tạo điều kiện để học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ 

học phòng, chống dịch và chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường, Sở 

GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo đơn vị trường học xây dựng kế hoạch để 

đội ngũ cán bộ, giáo viên tự bồi dưỡng, tham gia các khóa bồi dưỡng trực tuyến; 

chỉ đạo giáo viên thiết kế các hoạt động ôn tập, củng cố kiến thức đã học để giao 

nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập tại nhà; duy trì sự liên lạc 

thường xuyên giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh để hướng 

dẫn, giải đáp kịp thời các thắc mắc của học sinh nhằm duy trì kiến thức, động lực 

học tập của học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo 

kiến thức cần thiết khi học sinh trở lại trường. 

Đối với những học sinh không có điều kiện học tập qua mạng, giáo viên tìm 

hình thức phù hợp để gửi tài liệu, hướng dẫn cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với 

phụ huynh, dòng tộc, cộng đồng thôn, buôn, tổ dân phố và các tổ chức, đoàn thể để 

động viên, nhắc nhở các em tự học tại nhà. 

2. Sở GDĐT điều chỉnh thời gian một số hoạt động của năm học 2019-2020 

như sau: 

- Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 năm 2020: Tổ chức vào tháng 04/2020; 

- Hội nghị giao ban khối trung học cơ sở năm học 2019-2020: Tổ chức vào 

tuần thứ 02 sau khi học sinh trở lại trường; 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học: Tổ chức vào tháng 04/2020; 



  

- Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk năm 2020: Sở GDĐT đang trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 20/3 đến ngày 24/3; 

- Kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 

Kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh: Lùi thời gian tổ chức so với Kế 

hoạch đã ban hành, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau. 

Sau khi Bộ GDĐT có văn bản chính thức về việc điều chỉnh thời gian kết thúc 

năm học 2019-2020, Sở GDĐT sẽ thông báo cụ thể thời gian điều chỉnh các hoạt 

động. 

Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học, 

Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng KTKĐCLGD-CNTT - Sở GDĐT để được hướng 

dẫn, chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P. GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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