
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tổ chức dạy học trực tiếp đối 

với học sinh lớp 9, lớp 12 

Đắk Lắk, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: 

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

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) và Công văn số 878/UBNDKGVX ngày 27/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT đã 

ban hành Công văn số 127/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/01/2022 hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp; các đơn vị đã tích 

cực tham mưu chính quyền địa phương và linh hoạt tổ chức thực hiện các hình thức 

dạy học phù hợp với tình hình dịch, bệnh tại địa phương. 

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình học kỳ II, tuần học 

thứ 26 trong 35 tuần học của năm học 2021-2022. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học bằng 

hình thức trực tuyến. Để tiếp tục triển khai hoạt động dạy học đạt hiệu quả, đảm 

bảo chất lượng giáo dục; nâng cao năng lực cho học sinh cuối cấp chuẩn bị thi 

tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tích cực 

tham mưu UBND các huyện/thị xã/thành phố để được tổ chức dạy học trực tiếp 

cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ thứ Hai, ngày 21/3/2022. 

Khi tổ chức dạy học trực tiếp, đề nghị các đơn vị sử dụng hiệu quả thời gian 

học sinh được đến trường học trực tiếp để củng cố, ôn tập, phụ đạo, bổ sung kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng để các em học sinh lớp 9, lớp 12 có kết quả tốt nhất trong 

các kỳ thi sắp đến; đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tổ chức 

dạy học trực tiếp trong điều kiện ứng phó tình hình dịch COVID-19 của Bộ GDĐT,  

Sở GDĐT và của ngành Y tế. 

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

thực hiện. Mọi vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục 

Trung học – Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện,TX,TP (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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