
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH 
V/v tăng cường phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện 

chương trình giáo dục và ôn tập thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

    

                  Kính gửi: 
 

 

-  Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc Sở; 

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

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, Trung tâm 

GDTX Tỉnh. 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo1, Thường trực Tỉnh ủy2 và 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum3 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trung tâm GDNN, GDTX các huyện,  phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các 

huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý tiếp tục thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện chương 

trình giáo dục và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo4 và các quy định, hướng dẫn của ngành Y tế5 về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác. 

 Phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nắm bắt 

kịp thời cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đi về từ vùng dịch; thực hiện 

nghiêm việc cách ly theo quy định, không để nguy cơ lây lan trong trường học. 

Báo cáo tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về Sở GDĐT 

qua Văn phòng Sở trước 10h30 và 16h30  và cập nhật hằng ngày theo biểu mẫu 

tại CV số 721/SGDĐT/VP, ngày 5/5/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo hằng 

ngày để biết, chỉ đạo. 

 2. Thực hiện chương trình giáo dục học kỳ II, năm học 2020-2021 

                                           
1 Công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 
 2 Công văn số 176-CV/TU  ngày 28/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 3 Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 03/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiểu quả công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnhCông văn số 1361/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1366/UBND-KGVX ngày 01/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;Công văn số 1372/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 về 

việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 4 Công văn 666/SGDĐT-VP ngày 26/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Công văn 685/SGDĐT-VP ngày 28/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công 

văn 706/SGDĐT-VP ngày 03/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
5 Công văn số 1769/SYT-NVY ngày 30/4/2021 về việc hướng dẫn tạm thời việc phòng chống dịch COVID-19 tại 

các sự kiện tập trung đông người. 
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 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường học, các đơn vị chủ động điều 

chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, điều chỉnh lịch kiểm tra cuối kỳ II các 

môn học mà Sở GDĐT không tổ chức ra đề chung, đẩy nhanh tiến độ tổ chức 

kiểm tra cuối kỳ II và hoàn thành trước 15/5/2021, hoàn thành chương trình năm 

học theo quy định, đảm bảo an toàn. 

Đối với học sinh thuộc diện cách ly tập trung (nếu có), nhà trường xây 

dựng phương án tổ chức kiểm tra cuối kỳ II cho những học sinh này, báo cáo về 

Sở GDĐT biết, chỉ đạo. Phối hợp với các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, nơi 

học sinh của trường đang thực hiện cách ly, các cơ quan chức năng liên quan tạo 

điều kiện thuận lợi, tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ II đạt hiệu 

quả. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm 

tra, đánh giá cuối kỳ II theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo6 (như tổ chức cho học sinh làm bài kiểm 

tra theo hình thức trực tuyến trên office 365 hoặc thực hiện dự án học tập và báo 

cáo kết quả trực tuyến,…) bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công 

bằng, khách quan, trung thực.  

Đối với học sinh lớp 9, các nhà trường khẩn trương hoàn thành chương 

trình năm học 2020-2021, tổ chức kiểm tra hồ sơ và xét công nhận tốt nghiệp 

trung học cơ sở kịp thời; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng cho các em; hướng dẫn để các em học sinh ôn tập chuẩn bị tốt 

kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022.   

 3. Đối với dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Các trường phối hợp với cha mẹ học sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã (có học sinh đang ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021) để quán triệt chủ 

trương và kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường, của Sở đến cha 

mẹ học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền để học sinh yên tâm học tập và ôn 

thi trong thời gian này, hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch. Thành 

lập các Tổ công tác, giữ liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh, nắm bắt kịp 

thời tình hình học tập tại nhà của học sinh, thông tin tình hình ôn thi tại trường 

của học sinh đến cha mẹ học sinh.  

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn thi kỳ thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông năm 2021 đảm bảo hiệu quả, thiết thực phù hợp kế hoạch giáo 

dục của nhà trường, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Trong quá 

trình ôn tập, chú trọng trang bị, củng cố cho học sinh nắm vững những kiến 

thức, kĩ năng cơ bản trong chương trình cấp trung học phổ thông, trong đó tập 

trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Riêng với nội dung kiến thức lớp 11 học 

kỳ II năm học 2019-2020, thực hiện theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH 

ngày 30/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì 

II năm học 2019-2020. 

                                           
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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Chú ý phân loại các nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập cho phù 

hợp, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Tổ chức ôn tập cho 

những học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình 

giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp có 

nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế. Rà soát các đối tượng học 

sinh gặp khó khăn trong học tập, từ đó vận động mỗi giáo viên hỗ trợ ít nhất 01 

học sinh nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ các em hoàn thành tốt Kỳ thi. 

 Chủ động, sẵn sàng phương án chuyển sang dạy học ôn tập trực tuyến và 

các hình thức ôn tập khác ở các môn học thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của nhà trường nếu dịch COVID-19 bùng phát trở lại. 

 Đối với những học sinh lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

trong giai đoạn thực hiện cách ly y tế, các đơn vị phối hợp với cha mẹ học sinh 

để hỗ trợ các em ôn thi trong thời gian còn lại (cử cán bộ, giáo viên, nhân viên 

phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương chuyển nội dung ôn tập 

cần thiết, các đề thi tổng hợp phù hợp với đối tượng học sinh, bằng hình thức 

trực tuyến thông qua hệ thống office 365, email, zalo, hoặc phô tô ra giấy …). 

Đối với các trường có tổ chức nội trú cho học sinh, đề nghị Hiệu trưởng 

nhà trường quán triệt để học sinh ở lại nội trú của nhà trường ôn tập tập trung 

trong thời gian còn lại (phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện nghiêm biện pháp 

phòng chống dịch); đảm bảo các điều kiện để tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ học 

sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học 

sinh. Các trường không để học sinh ra ngoài các khu dân cư, hạn chế các em về 

nhà nhằm đảm bảo công tác ôn tập cho các em trong thời gian tới. Đối với 

những học sinh thuộc diện được nhà trường tổ chức ở nội trú tại trường nhưng 

học sinh không thực hiện ở nội trú thì phải có sự cam kết của cha mẹ học sinh 

với nhà trường.  

4. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện bổ sung 

danh sách mời hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GDĐT, giám đốc trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nắm bắt 

thông tin kịp thời. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về việc thực hiện các nội dung tại Công 

văn này. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất xin liên hệ 

Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở/Phòng GDTrH) để xem xét, hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay b/cáo); 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Sở Y tế (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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