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Kính gửi:                                

- Các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk 

Lắk tại Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 

02/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 139/SGDĐT-VP ngày 

02/02/2021 về việc học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 03/02/2021, sớm hơn 

05 ngày so với Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã được công bố. 

Trước tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chủ động 

trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện 

tốt những nội dung sau đây: 

1. Căn cứ các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT để chủ động 

thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 

theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên. 

2. Rà soát, bổ sung tài khoản của cán bộ, giáo viên và học sinh trên các hệ thống phần 

mềm dạy và học trực tuyến như: E-Learning (VNPT Đắk Lắk, điện thoại liên hệ: 

0918.272.575), Viettel Study (Viettel Đắk Lắk, điện thoại liên hệ: 0969.688.788) và các ứng 

dụng dạy học trực tuyến khác. 

3. Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chuẩn bị các bài học/chủ đề để chủ động dạy học 

trực tuyến, dạy học trên truyền hình trong trường hợp kéo dài thời gian học sinh không đến 

trường để phòng, chống dịch bệnh; chủ động lựa chọn các chương trình dạy học trên truyền 

hình; khai thác và sử dụng các nguồn học liệu, tài liệu, bài giảng của các tỉnh, thành khác để 

tổ chức dạy học và ôn tập qua internet, trên truyền hình một cách hiệu quả. 

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

hiện. Mọi vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT để được chỉ đạo, 

hướng dẫn kịp thời./. 

 
  
Nơi nhận:     
- Như Kính gửi; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng, ban thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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