
 
 

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 542/PGDĐT Đông Triều, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

V/v tổ chức dạy cho học sinh để phòng 

chống dịch COVID-19 

 

 

 

    Kính gửi: Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 2743/UBND-GD ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để phòng 

chống dịch Covid-19; Công văn số 1249/SGDĐT-VP ngày 07/5/2021 của Sở 

GDĐT về việc tổ chức dạy học cho học sinh để phòng chống dịch Covid-19; Công  

văn số 1306/UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về 

việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để phòng chống dịch Covid-19 , 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường có cấp THCS nghiên 

cứu và triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nội dung 03 

công văn trên (gửi kèm Công văn này); đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai 

thực hiên tốt một số nội dung sau đây: 

1. Triển khai ngay hình thức dạy học trực tuyến từ ngày 10/5/2021 với cấp 

Tiểu học và từ ngày 11/5/2021 đối với cấp THCS theo Hướng dẫn tại Công văn 

số 86/HD-PGD&ĐT ngày 30/01/2021 Hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động 

giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống 

dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại.  

2. Khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch dạy học 

trực tiếp và trực tuyến (nếu có ) đối với khối lớp 9. Thực hiện nghiêm túc việc 

triển khai các nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo mục 5, 

công văn số 1249/SGDĐT-VP.  

3. Hiệu trưởng các trường chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 

hoàn thành chương trình năm học của nhà trường; chịu trách nhiệm toàn diện 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại đơn vị. 

Nếu có phát sinh những khó khăn, tình huống mới báo cáo trực tiếp với 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo. 

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực 

hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với các bộ phận chuyên 

môn Phòng GD&ĐT để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Thường trực UBND thị xã (b/c);                                                                                 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (c/đ); 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, CMMN, CMTH, CMTHCS. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

Phạm Thị Thanh Tâm 
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