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Kính gửi:   

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có nhiều 

văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cũng như phòng GDĐT phối hợp 

với các địa phương, các cơ quan, tổ chức để triển khai chương trình năm học 2021-

2022 gắn với công tác chống dịch để dạy và học hiệu quả.  

Tuy nhiên qua các phương tiện thông tin đại chúng một số địa phương nhất là 

trong các khu phong tỏa vẫn còn tình trạng học sinh chưa có những điều kiện tối thiểu 

như thiết bị, sách giáo khoa, đồ dung học tập, …. để tham gia học trực tuyến. Đặc biệt 

Chương trình thời sự vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/09/2021 của Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh có ghi nhận học sinh trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh trong khu 

vực phong tỏa ở Thị trấn Long Hải chưa có sách giáo khoa (bản giấy) để phục vụ cho 

năm học 2021-2022. 

Qua nắm bắt tình hình, cho thấy một số Lãnh đạo – Người đứng đầu cơ sở giáo 

dục chưa chỉ đạo quyết tâm, chưa có giải pháp cụ thể hoặc đề xuất kịp thời về Sở để 

phối hợp với địa phương cho các đơn vị làm dịch vụ như Bưu điện, Shiper, … giao 

hàng cho học sinh …. dẫn đến một học sinh chưa có đủ điều kiện tối thiếu để tham 

gia học trực tuyến kịp thời. 

Sở GDĐT yêu cầu Người đứng đầu các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Rà soát các học sinh chưa đủ các điều kiện để tham gia học tập trực tuyến đáp 

ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19 khi thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ 

tướng Chính phủ và trong thời gian tới. 
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- Chủ động phối hợp với địa phương, với các cơ quản, tổ chức và doanh nghiệp, 

…. để có giải pháp thích hợp nhất, nhanh nhất hỗ trợ cụ thể cho từng học sinh đủ điều 

kiện như thiết bị học tập, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, …. tham gia học trực tuyến. 

Đặc biệt đối với sách giáo khoa có thể tìm mua tại các nhà sách trên địa bàn hoặc cần 

thiết liên hệ bà Lê Thị Lan (sđt: 0979436009), Phó Giám đốc Công ty Sách và Thiết 

bị trường học tỉnh để được hỗ trợ. 

Trường hợp có khó khăn, vượt quá khả năng của đơn vị trong quá trình triển 

khai thực hiện thì báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 30/09/2021. 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

khẩn trương thực hiện, nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn của học sinh để việc 

dạy học trực tuyến trong thời gian chống dịch COVID-19, đảm bảo chất lượng dạy, 

học trên toàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Vp Tỉnh ủy (b/c); 

- Đài PTTH tỉnh (p/h); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn- PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT. AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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