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Số:113 /PGDĐT

Châu Thành, ngày27 tháng 02 năm 2020

V/v công tác chuẩn bị các điều kiện
khi học sinh trở lại trường.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trong huyện.
Thực hiện Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 24/02/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học
2019-2020, nhằm chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị cho học sinh đi học lại sau thời
gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn các trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Công tác thông tin tuyên truyền
- Thời gian học trở lại sẽ có thông báo sau.
- Khi có thông báo thời gian học sinh học trở lại chính thức hiệu trưởng
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để học sinh, phụ huynh học
sinh nắm rõ, giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng học sinh về thời gian
trở lại trường.
- Trong tiết sinh hoạt dưới cờ tuần đầu tiên khi đi học lại, hiệu trưởng
không tổ chức sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt dưới cờ giao cho giáo viên
chủ nhiệm tổ chức tại lớp học, giáo viên tuyên truyền cho học sinh về các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tài liệu của ngành y tế.
- Hiệu trưởng liên hệ với Trung tâm y tế địa phương để được tư vấn về nội
dung tuyên truyền cho học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
- Tiếp tục triển khai, quán triệt đội ngũ giáo viên, học sinh thực hiện
nghiêm túc văn bản số 344/SGDĐT-HCQT ngày 12/02/2020 về việc tiếp tục
tuyên truyền phòng chống nCoV và vệ sinh, khử trùng trường, lớp học chuẩn bị
cho học sinh trở lại trường.
2. Hướng dẫn hoạt động dạy học sau thời gian học sinh tạm nghỉ
- Các trường tiếp tục triển khai, thực hiện văn bản số 345/SGDĐTGDTrH ngày 12/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện
việc dạy và học trực tuyến; 424/SGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện đưa bài giảng E-learning
lên hệ thống khohoclieu.longan.edu.
- Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường tiếp tục duy trì liên
lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc giữa giáo viên (nhất là giáo viên
chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh tự học
qua hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh; khuyến khích giáo viên giao cho
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học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến
thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19.
Học sinh lớp 9 có thể tham gia học tập kiến thức học kỳ I các môn Toán,
Ngữ văn, Tiếng Anh tại nhà qua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh: Vĩnh
Long, Trà Vinh, …
- Khi đi học lại các trường tiến hành dạy học theo kế hoạch năm học,
không cần thiết dạy bù gây quá tải đối với học sinh.
- Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II, thời gian kết thúc học kỳ II sẽ có văn bản
hướng dẫn cụ thể sau.
(Dự kiến thời gian xem phụ lục đính kèm)
- Do thời gian nghỉ học kéo dài, các đơn vị chú ý khuyến khích giáo viên
khi dạy kiến thức mới phải kết hợp với ôn lại kiến thức cũ cho học sinh, tránh
trường hợp học sinh không theo kịp do quên kiến thức sau thời gian tạm nghỉ.
- Kiểm tra việc học sinh đi du lịch khi trở về gia đình nên báo cáo chính
quyền địa phương và cơ quan y tế.
- Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh không sử dụng mạng xã hội đưa
các thông tin sai lệch với thông tin của Đảng và Nhà nước.
- Xây dựng sữa chữa các công trình vệ sinh, bể rửa tay học sinh. Trang bị
đầy đủ xà phòng rửa tay cho học sinh sử dụng.
- Không tổ chức dạy thêm, học thêm.
- Phân công cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị cập nhật thường xuyên
thông tin của Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT.
- Khi học sinh đi học trở lại các trường phải thường xuyên tổ chức vệ sinh
sạch sẽ trường, lớp, đặc biệt các vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc.
Đề nghị hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện các nội
dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, kịp thời báo cáo về
Phòng GD&ĐT (thông qua các bộ phận Văn phòng, CM_THCS, CM_TH) để
được hướng dẫn./.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TP, các PTP;
- Các bộ phận Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

Lê Tấn Hiền
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QUY ĐỊNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
(Theo quyết định 2738/QĐ-UBND ngày 30/07/2019 của UBND tỉnh Long An)
Kế hoạch thời gian đối với các cấp học

STT

01

Kế hoạch
nội dung

Ngày hoàn thành
chương trình
học kỳ II

Giáo dục
Mầm non
(HKI 18
tuần, HKII
17 tuần)

Giáo dục
Tiểu học
(HKI 18
tuần,
HKII 17
tuần)

Giáo dục
thường
xuyên
(HKI 16
tuần,
HKII 16
tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 6, 7, 8, lớp
10 và lớp 11)
(HKI 19 tuần,
HKII 18 tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 9) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần

Giáo dục
Trung học
(lớp 12) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần)

15/5/2020

08/5/2020

11/4/2020

16/5/2020

16/5/2020

02/5/2020

18-22/5/2020

11/515/5/2020

13/418/4/2020

18/5-23/5/2020

10-16/5/2020

27/4-02/5/2020

02

Tuần lễ dự phòng

03

Ngày kết thúc
năm học 2019-2020

04

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020

05

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020

Ngày 23 tháng 5 năm 2020 (thứ Bảy)
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
(Nếu ngày 02/3/2020 học sinh đi học lại)
Kế hoạch thời gian đối với các cấp học
Giáo dục
Mầm non
(HKI 18
tuần, HKII
17 tuần)

Giáo dục
Tiểu học
(HKI 18
tuần,
HKII 17
tuần)

Giáo dục
thường
xuyên
(HKI 16
tuần,
HKII 16
tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 6, 7, 8, lớp
10 và lớp 11)
(HKI 19 tuần,
HKII 18 tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 9) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần

Giáo dục
Trung học
(lớp 12) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần)

01

Ngày hoàn thành
chương trình
học kỳ II

12/6/2020

05/6/2020

09/5/2020

13/6/2020

13/6/2020

30/5/2020

02

Tuần lễ dự phòng

15-19/6/2020

08/612/6/2020

11/516/5/2020

15/6-20/6/2020

08-13/6/2020

25/5-30/5/2020

03

Ngày kết thúc
năm học 2019-2020

04

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 13/7/2020

05

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 28/8/2020

STT

Kế hoạch
nội dung

Ngày 20 tháng 6 năm 2020 (thứ Bảy)
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
(Nếu ngày 09/3/2020 học sinh đi học lại)
Kế hoạch thời gian đối với các cấp học

STT

Kế hoạch
nội dung

Giáo dục
Mầm non
(HKI 18
tuần, HKII
17 tuần)

Giáo dục
Tiểu học
(HKI 18
tuần,
HKII 17
tuần)

Giáo dục
thường
xuyên
(HKI 16
tuần,
HKII 16
tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 6, 7, 8, lớp
10 và lớp 11)
(HKI 19 tuần,
HKII 18 tuần)

Giáo dục
Trung học
(lớp 9) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần

Giáo dục
Trung học
(lớp 12) (HKI
19 tuần,
HKII 18 tuần)

19/6/2020

12/6/2020

16/5/2020

20/6/2020

13/6/2020

30/5/2020

01

Ngày hoàn thành
chương trình
học kỳ II

02

Ngày kết thúc
năm học 2019-2020

03

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 13/7/2020

04

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 28/8/2020

Ngày 20 tháng 6 năm 2020 (thứ Bảy)
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