
           UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

             SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

                Số:            /SGDĐT-CTrTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hải Phòng, ngày        tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường các giải pháp bảo  

 đảm an toàn trường học, tổ chức  

dạy trực tiếp; tăng cường giải pháp  

   bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh  

       hưởng bởi dịch covid-19 

               

                   Kính gửi:  

- Các Trường Trung học phổ thông;  

- Các Trường phổ thông nhiều cấp; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;  

- Các Đơn vị trực thuộc. 

 

         Căn cứ Công văn số 544/UBND-VX ngày 21/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trường học, tổ 

chức dạy trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các cơ sở 

giáo dục thực hiện tốt nội dung sau: 

        1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 

03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và 

mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục; Công văn số 283/BGDĐT-GDTC 

ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp 

tại các cơ sở giáo dục. 

        2. Hướng dẫn gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm 

sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến ; Tiếp 

tục rà soát, hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, 

khó khăn có nhu cầu dụng cụ, thiết bị học trực tuyến. Có biện pháp hỗ 

trợ, bổ sung kiến thức đối với những trẻ em không tham gia học tập do 

phải cách ly điều trị COVID-19. 

         3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thích ứng với trạng thái học trực tuyến 

sang học trực tiếp nhằm tạo cho học sinh hứng thú và mong muốn trở lại 

trường học tập.  

         4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh trong 

việc  nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái 

độ, kỹ năng để sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện.  

         5. Các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát, phân nhóm, tổ chức giúp đỡ, bù 

đắp cho học sinh hoàn thiện kiến thức, kỹ năng do học trực tuyến kéo dài. 
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Không tạo áp lực đối với giáo viên và học sinh trong công tác kiểm tra, đánh 

giá. 

         6. Thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục chịu trách 

nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, 

chống bạo lực học đường thuộc phạm vi quản lý; nắm bắt thông tin, xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc do mất an toàn trường 

học         

         Kết quả triển khai báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính 

trị Tư tưởng) bằng văn bản trước ngày 24/02/2022 và qua địa chỉ mail: 

CTrTT.sgd@gmail.com. 

                  
      Nơi nhận:   
      - Như kính gửi;  
      - GĐ, PGĐ Phạm Quốc Hiệu; 
      - Lưu: VT, CTrTT. 
 
 

              KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

            

 

 

 

           Phạm Quốc Hiệu 
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