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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT 

tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới 

 

Ngày 08/02/2021, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, đồng chí 

Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT đã chủ trì Hội trực tuyến 

giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng phương án dạy học 

trong tình hình mới với.  

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu của Sở GDĐT có các đồng chí Phó Giám 

đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và các đồng chí Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở. 

Về phía các điểm cầu dự họp có các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng, chuyên viên theo dõi cấp học của các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông 

(THPT) trong và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố; đồng chí Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông chuyên biệt trực thuộc Sở và 

các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn Thành phố. 

Sau ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Sở báo cáo về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình 

mới (1), hội nghị được nghe ý kiến thảo luận của đại biểu tại các điểm cầu thuộc 

các cấp học, ngành học, thay mặt Ban Giám đốc Sở GDĐT, đồng chí Phạm Văn 

Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị các cơ sở giáo dục, nhà trường cần bám sát, cập nhật thường 

xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh và văn bản chỉ đạo của các cấp để chủ 

động xây dựng lộ trình, thời gian, triển khai hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả 

theo từng giai đoạn cụ thể.  

2. Các nhà trường chuẩn bị chu đáo việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu cho 

giáo viên, học sinh; thự hiện nghiêm công tác trực Tết, đảm bảo an toàn, phòng, 

chống cháy nổ...  

3. Đề nghị các phòng GDĐT triển khai ngay việc chỉ đạo các nhà trường 

trên địa bàn về tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai tốt 

các chương trình dạy học sau Tết Nguyên đán.  

                                           
(1) Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn an ninh trật tự; Công tác quản lý, tổ 

chức dạy và học; Định hướng một số giải pháp phần mềm dạy và học trực tuyến. 
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4. Các cơ sở giáo dục, nhà trường cần tập trung vào công tác dạy và học, 

đảm bảo thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 

đại học năm 2021 đạt kết quả cao; tiếp tục duy trì và phát huy thành tích của học 

sinh Thủ đô đạt giải tại các kỳ thi quốc tế; các trường tiểu học chú trọng công 

tác rèn viết chữ đẹp cho học sinh; các trường trung học cơ sở cần đặc biệt quan 

tâm tới công tác dạy học cho học sinh thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả tốt nhất. 

5. Giao Văn phòng Sở GDĐT tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản 

giới thiệu về các phần mềm dạy học trực tuyến để giúp các đơn vị áp dụng, đảm 

bảo hình thức học trực tuyến đạt hiệu quả, chất lượng. Các đơn vị cần tập trung 

chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, dạy đủ chương trình, 

kể cả các môn học có nội dung thực hành, thí nghiệm, môn thể dục, âm nhạc… 

Sau thời gian dạy trực tuyến, khi học sinh trở lại trường học, các cơ sở giáo dục, 

nhà trường cần tổ chức ôn tập lại, bổ sung các nội dung kiến thức cho học sinh. 

6. Sau Tết Nguyên đán, đến ngày Mùng 3 Tết, tùy thuộc vào tình hình thực 

tế, Sở GDĐT sẽ tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về việc 

tổ chức dạy học: 

- Trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp: học 

sinh sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường, các nhà trường tiếp tục thực hiện dạy học 

trực tuyến.  

- Trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt: học sinh sẽ 

trở lại trường học; các nhà trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn 

bị các điều kiện đảm bảo việc tổ chức dạy học bình thường, thực hiện nghiêm 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở tại 

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng 

phương án dạy học trong tình hình mới.  

Văn phòng Sở thông báo đến các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các 

trường THPT trong và ngoài công lập; các trường mầm non, phổ thông chuyên 

biệt trực thuộc Sở và các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố để 

biết và thực hiện. 

Các đơn vị không tham gia dự họp trực tuyến cần nghiêm túc kiểm điểm, 

báo cáo lý do về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 18/02/2021. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- CĐN, các phòng thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Các trường THPT; trường mầm non, phổ 

thông chuyên biệt trực thuộc Sở; trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
Lê Hồng Chung 
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