
 

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK  

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 
V/v tăng cường công tác kiểm tra dạy thêm, học 

thêm, trông giữ trẻ mầm non; quản lí, giám sát việc 

dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian 

nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 4 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, trường phổ thông có nhiều 

cấp học; 

- Giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Thực hiện Công văn số 2915/UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, trong đó đặc biệt lưu ý các văn bản có nội dung chỉ đạo về công tác 

dạy thêm, học thêm, trông giữ trẻ như: Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH ngày 10/02/2020 

về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để 

phòng, chống dịch bệnh nCoV; Công văn số 333/SGDĐT-GDTX-CN ngày 24/3/2020 về 

việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Công văn số 

379/SGDĐT-GDMN, ngày 30/3/2020 về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành 

trẻ em trong các cơ sở GDMN và Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 về việc 

hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian 

nghỉ học để phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của Sở GDĐT. 

2. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan ở địa phương tiến 

hành kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục 

trông giữ trẻ trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức 

dạy thêm, học thêm, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục tổ chức trông giữ trẻ trong 

thời gian trẻ, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

3. Các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ và người trực tiếp chăm sóc trẻ truy cập vào kho bài giảng 

trực tuyến (E-Learning) của Bộ GDĐT tại địa chỉ: http://elearning.moet.edu.vn để tìm hiểu và 

hướng dẫn cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, học tập tại nhà. 

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

khai thực hiện./.    

                                                               
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; (t/h) 

- UBND tỉnh; (b/c) 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDMN, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
 

http://elearning.moet.edu.vn/
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