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Vv báo cáo phục vụ Hội nghị
đánh giá tình hình kinh tế - xã hội,
quốc phòng an ninh tháng 3,
Quý I năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện Công văn số 1151/UBND - KTTH ngày 16/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá
tỉnh hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, Quý I năm 2020, Sở Giáo
dục và Đào tạo báo cáo cụ thể như sau:
1. Phương án tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục
Để đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với yêu cầu,
nhiệm vụ phòng, chống Covid -19 trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào
tạo đã hướng dẫn triển khai phương án tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học chỉ đạo, hướng dẫn các
tổ bộ môn, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương
trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế
theo Công văn số 156/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 13/02/2020. Kế hoạch dạy
học cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của
chương trình phổ thông hiện hành; tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, khuyến khích các
hình thức, phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên
cứu của người học; thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình hợp lý,
khoa học, chặt chẽ, đúng quy định và vì lợi ích chung của người học, đảm bảo
tất cả cho học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân
văn trong giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 24/SGDĐT-GDTrH-QLCL
nagỳ 13/3/2020 điều chỉnh thời gian, phương án tổ chức các kỳ thi, hội thi trong
kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu trong thời gian ảnh
hưởng bởi dịch bệnh, các trường học hạn chế tổ chức các hoạt động dạy học và
các hoạt động giáo dục có tập trung đông học sinh, có nguy cơ lây nhiễm dịch
bệnh.
Sau khi học sinh trở lại trường, nhà trường sẽ rà soát, bố trí sắp xếp thời
lượng dạy học bổ sung các nội dung kiến thức, kỹ năng của thời gian nghỉ học
do ảnh hưởng của dịch bệnh vào thời lượng dạy học của chương trình buổi 2 với
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thời lượng tương đương. Riêng đối với các trường không tổ chức dạy học 2
buổi/ngày, để đảm bảo đủ thời lượng dạy học của chương trình phổ thông, tùy
theo tình hình thực tế của nhà trường, lãnh đạo nhà trường tổ chức rà soát, bố trí
bổ sung thời lượng các môn học; hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung
dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung
kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung
kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.
2. Công tác quản lý cán bộ quản lý, giáo viên trong thời gian phòng
chống Covid-19
Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 81/SGDĐTGDTXCTTT ngày 30/1/2020 và Công văn 108/SGDĐT-GDTXCTTT ngày
04/2/2020 chỉ đạo trong thời gian học sinh nghỉ học, toàn bộ cán bộ, giáo viên
vẫn đến trường tham gia các hoạt động vệ sinh trường, lớp, khu nội trú, bếp ăn
tập thể, khu vệ sinh, các thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ
lây nhiễm từ môi trường, lớp ho ̣c và các phương tiê ̣n được giáo viên, học sinh sử
dụng trong quá trình dạy và học , hỗ trợ cơ quan y tế trong việc khử trùng phòng
chống dịch bệnh tại trường; phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý và theo
dõi tình hình sức khỏe học sinh, đặc biệt là những học sinh có người thân đã đến
và đi từ các địa phương công bố dịch, các địa phương có trường hợp nhiễm
bệnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên
duy trì liên lạc với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh
ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm trực tuyến miễn phí để
ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và tự học theo Hướng dẫn tại Công văn số
137/SGDĐT-GDTrH,QLCL ngày 11/02/2020 và Công văn số 154/SGDĐTGDTrH-QLCL ngày 12/2/2020.
Trong thời gian học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên
đi học trở lại, cán bộ, giáo viên ngoài công tác giảng dạy tiếp tục phổ biến quy
trình vệ sinh môi trường trường học, quy trình rửa tay bằng xà phòng và thực
hiện việc đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh trước khi vào lớp theo Công văn
124/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 07/2/2020. Đồng thời thực hiện việc khai báo y
tế và hướng dẫn học sinh khai báo y tế theo Công văn số 303/SGDĐTGDTXCTTT ngày 11/3/2020.
3. Kế hoạch đảm bảo chương trình năm học 2019-2020
Do tình hình diễn biến phức tạp của Covid -19, Bộ Giáo dục và Đào tạo
liên tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Vì vậy, Sở
Giáo dục và Đào tạo đang chờ văn bản điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm
học sau cùng của Bộ, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định điều
chỉnh khung Kế hoạch năm học 2019-2020, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tiễn của
địa phương và không tạo áp lực cho học sinh.
Trên đây là Báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế -xã hội,
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quốc phòng an ninh tháng 3, Quý I năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo kính
gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./.
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