ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 280/SGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện đi học trực tiếp
từ sau Tết Nguyên đán 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông1.
Thực hiện Văn bản số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24 tháng 01 năm 2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại
các cơ sở giáo dục;
Thực hiện Văn bản số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022;
Sở GDĐT thành phố hướng dẫn các trường trung học xây dựng phương án,
tổ chức dạy học đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ thể như sau:
1. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh; đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch COVID-19;
nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an
toàn cho học sinh;
2. Đối với học sinh khối 6
- Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các trường
THCS hướng dẫn học sinh lớp 6 làm quen với môi trường học tập mới; chú ý
hướng dẫn phương pháp, cách thức học tập, tự học, biết lập kế hoạch học tập cá
nhân và tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên các hệ thống quản lý học
tập (LMS) nhằm đạt các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng
thời phù hợp với việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trên internet.
- Các trường THCS tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để học sinh
lớp 6 nhanh chóng làm quen với môi trường học tập ở cấp THCS; thực hiện dạy
bổ sung kiến thức cho học sinh sau quá trình học tập trên internet trước khi tổ
chức kiểm tra học kỳ 1 trực tiếp tại trường; thực hiện các nội dung thực hành, thí
nghiệm; tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương, thực hiện kiểm tra đánh
giá theo nguyên tắc phù hợp với tiến trình dạy học của Nội dung giáo dục địa
phương lớp 6.
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Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT).
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- Tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh khối 6 trước khi tổ chức
cho học sinh kiểm tra học kỳ I. Trong tổ chức thực hiện cần tập trung dạy học các
môn học/hoạt động giáo dục với các nội dung cơ bản, cốt lõi trong chương trình;
tổ chức các hình thức dạy học, giáo dục tập trung đông học sinh phải đảm bảo các
qui định về an toàn phòng chống dịch COVID-19. Không tổ chức các hình thức
dạy học, giáo dục tập trung đông học sinh ngoài nhà trường.
3. Việc tổ chức dạy học trực tiếp của các trường trung học phải đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động
giáo dục theo Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chú ý việc bố trí sắp xếp thời khóa
biểu dạy học trực tiếp tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh đưa đón con khi đến
trường học trực tiếp và tuân thủ qui tắc an toàn theo qui định.
Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng chủ động trong việc
xây dựng phương án học tập trực tiếp kết hợp với học tập trên internet đảm bảo
các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 và tận dụng được “thời gian
vàng” khi đi học trực tiếp trở lại từ sau Tết Nguyên đán 2022 để có đủ thời lượng
thực hiện tốt chương trình chính khóa, dạy học 2 buổi/ngày và thực hiện chương
trình nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ
chức dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trên internet an toàn, hiệu quả và tạo mọi
điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập, góp phần quan trong trong việc thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021 - 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng thuộc Sở (để biết);
- Lưu VT, GDTrH.
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