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KẾ HOẠCH 

Chuyển trạng thái tổ chức dạy học ở các trường học trên địa bàn thị xã  

trong điều kiện dịch Covid-19  

 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch 

Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì thực hiện mục tiêu chất lượng giáo 

dục và đào tạo; Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT 

về việc quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ 

sở giáo dục thường xuyên; các văn bản của UBND tỉnh về phòng chống dịch 

Covid-19; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về quản lý 

và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 

28/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Văn bản số 1581/KH-

SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở GDĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021-2022; Công văn số 1630/SGDĐT-GDPT ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT về tổ 

chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021-2022, UBND thị xã Hồng 

Lĩnh xây dựng kế hoạch chuyển trạng thái tổ chức dạy học ở các trường học trên 

địa bàn thị xã trong điều kiện dịch Covid-19 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Năm học 2021-2022, thị xã Hồng Lĩnh có 18 trường được cơ cấu từ giáo dục 

mầm non đến giáo dục phổ thông và 02 trường đào tạo nghề có hệ GDTX, trong đó:  

1. Giáo dục Mầm non: 07 trường, trong đó: 06 trường công lập (71 nhóm/lớp, 

2057 trẻ) và 01 trường tư thục (19 nhóm/lớp, 406 trẻ). 

2. Giáo dục phổ thông: 

- Tiểu học: 04 trường, 87 lớp, 2909 học sinh.  

- Trung học cơ sở: 04 trường, 60 lớp, 1956 học sinh.  

- Tiểu học và Trung học cơ sở: 02 trường, 44 lớp, 1311 học sinh (Tiểu học: 26 

lớp, 810 học sinh;  Trung học cơ sở: 18 lớp, 501 học sinh). 

 - Trung học phổ thông: 01 trường 38 lớp, 1260 học sinh. 

3. Giáo dục thường xuyên: Trường Trung cấp Kỹ nghệ, Cao đẳng Công 

thương Thái Nguyên: 20 lớp, 690 học sinh. 
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Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Sở 

GDĐT, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, sự 

nỗ lực cố gắng của đội ngũ CBQL, GV, NV các trường học trên địa bàn thị xã, lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo thị xã đã có những bước chuyển biến tích cực: tiếp tục giữ 

vững kỉ cương, nền nếp dạy học; thực hiện nghiêm túc công tác dạy học, quy chế 

chuyên môn trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Kết thúc năm học 2020-

2021, ngành GDĐT thị xã được Sở GDĐT đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 28/8/2021, trên địa bàn thị xã phát hiện 17 ca 

bệnh Covid-19, trong đó có 06 ca là học sinh (01 Mầm non, 03 Tiểu học, 01 

THCS, 01 THPT). Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã đã tổ chức điều tra, 

truy vết được 320 đối tượng là F1 và hơn 2000 đối tượng F2 ở trên địa bàn thị xã. 

Từ 0h00 ngày 18/8/2021, thị xã Hồng Lĩnh thực hiện cách ly y tế toàn thị xã theo 

Quyết định số 169/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 được ưu tiên hàng đầu, 

không để xẩy ra bùng phát dịch trong trường học, đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

học sinh, giáo viên; thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không 

dừng học”; đồng thời thực hiện mục tiêu kép “Vừa đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch vừa đảm bảo giữ vững chất lượng và yêu cầu tiến độ kế hoạch năm học”. 

2. Chủ động chuyển trạng thái tổ chức dạy học trong tình hình mới khi dịch 

Covid-19 chưa được kiểm soát; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị nhiệm vụ năm học 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của 

Sở GDĐT; các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền. 

Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ 

giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. Quan tâm đến đối tượng học 

sinh không có điều kiện về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền mạng để có sự 

hỗ trợ kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 

1.1. Tựu trường  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học trên địa 

bàn không tổ chức tựu trường bằng hình thức tập trung. Trên cơ sở thực tiễn của mỗi 

nhà trường, Hiệu trưởng chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua hình thức 

trực tuyến, qua các trang mạng xã hội và các hình thức khác chuyển tải những thông 

tin cần thiết: Giới thiệu về tình hình nhà trường, về truyền thống của nhà trường và 

của địa phương; giới thiệu về giáo viên chủ nhiệm, về tình hình lớp, việc phân công, 

bố trí giáo viên giảng dạy tại lớp; giới thiệu về nội quy, các quy định của lớp, của 
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trường; kế hoạch chuyển trạng thái học tập trong điều kiện có dịch bệnh, hướng dẫn 

phụ huynh, học sinh chuẩn bị các phương tiện, cài đặt các phần mềm hỗ trợ dạy học; 

hướng dẫn phụ huynh, học sinh chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho năm học mới 

(trường hợp phụ huynh không ở nhà, nhà trường, giáo viên cung cấp thông tin qua 

hệ thống tin nhắn của nhóm, lớp hoặc trao đổi qua điện thoại cho phụ huynh,...). 

Việc tổ chức tựu trường hoàn thành trước ngày 02/9/2021. 

1.2. Khai giảng năm học 2021-2022 

- Đối với bậc học Mầm non: Không tổ chức khai giảng năm học mới. 

- Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS, THPT, hệ GDTX tại trường 

Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên: Khai 

giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 05/9/2021 bằng hình thức trực tuyến 

theo lớp học; các trường học xây dựng kịch bản Khai giảng năm học mới đảm bảo 

ngắn, gọn, thời lượng trong khoảng 30 phút, nội dung chủ yếu nhằm tạo sự hứng 

khởi cho giáo viên và học sinh để chuẩn bị bước vào năm học mới, đồng thời tuyên 

truyền để phụ huynh, học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân đưa trẻ 

đến trường, ý nghĩa của Ngày khai giảng năm học mới. Tại Lễ Khai giảng, phụ 

huynh, học sinh nắm thêm về kế hoạch dạy học trong thời gian tới, đặc biệt là kế 

hoạch chuyển trạng thái học tập trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. 

2. Tổ chức hoạt động dạy học 

2.1. Đối với Bậc học Mầm non  

Từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo trẻ đến trường: Không tổ chức các 

hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Các nhà trường khuyến khích giáo viên khai thác 

nguồn học liệu mở ở kho học liệu của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, lựa chọn các nội 

dung phù hợp để hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy trẻ cho phụ 

huynh, đồng thời phối hợp với phụ huynh hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, 

kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, các bài tập vận động  cơ thể, các trò chơi phù hợp 

với đối tượng trẻ. 

2.2. Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS, THPT, hệ GDTX tại trường 

Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên 

Từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo học sinh đến trường, các trường 

học tổ chức dạy học trực tuyến. Đối với lớp 1 chưa tổ chức hoạt động dạy học trực 

tuyến cho đến khi có thông báo. 

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, UBND thị 

xã sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học phù hợp để vừa đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo giữ vững chất lượng và yêu cầu tiến độ kế 

hoạch năm học. 

a) Yêu cầu đối với việc triển khai dạy học trực tuyến: 

- Các trường học rà soát, khảo sát điều kiện đáp ứng việc tổ chức dạy học 

trực tuyến: 
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+ Tổ chức rà soát, khảo sát về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền mạng 

để tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên; đánh giá mức độ đáp ứng việc dạy 

học trực tuyến của giáo viên để xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp. 

+ Khảo sát về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền mạng; năng lực đáp 

ứng của học sinh khi tham gia học trực tuyến và khả năng quản lý của phụ huynh 

đối với việc học trực tuyến của học sinh; đánh giá mức độ đáp ứng việc học trực 

tuyến của học sinh để có kế hoạch hỗ trợ đối với những học sinh không đáp ứng 

được về các điều kiện đảm bảo. 

Hiện nay, các trường đã tổ chức rà soát, khảo sát các điều kiện để tổ chức 

dạy học trực tuyến, khẩn trương xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, thời gian 

hoàn thành xây dựng kế hoạch trước ngày 31/8/2021. 

 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ dạy học trực tuyến cho 

đội ngũ giáo viên.  

b) Nội dung dạy học trực tuyến 

Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề 

trong chương trình giáo dục của cấp học, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và 

học sinh trong quá trình tổ chức dạy học. Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp 

ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục theo quy định 

của Bộ GDĐT; việc xác định nội dung cụ thể để dạy học trực tuyến do giáo viên 

chủ động đề xuất đảm bảo điều kiện đáp ứng việc tiếp thu bài học của học sinh, 

trên cơ sở đề xuất của giáo viên, tổ chuyên môn thẩm định, thống nhất trình Hiệu 

trưởng phê duyệt nội dung dạy học trực tuyến. 

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tổ chức giờ 

học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập 

và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai 

thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi 

và giải đáp thắc mắc của học sinh. 

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tham dự giờ 

học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, 

đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học 

trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác. 

c) Công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến và học liệu dạy học 

trực tuyến: Thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 11/5/2021 của 

UBND tỉnh về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông 

và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 d) Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến: Hồ sơ dạy học trực tuyến được 

bảo quản và lưu trữ tại cơ sở giáo dục gồm: 
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- Hồ sơ, minh chứng, dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến; 

- Kế hoạch dạy học trực tuyến tại cơ sở giáo dục chi tiết theo tuần, tháng, 

năm cho từng môn học, từng hoạt động giáo dục; 

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy 

định hiện hành của Bộ GDĐT. 

Các trường học quy định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học 

trực tuyến theo Luật Lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

Đối với trường THPT Hồng Lĩnh, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Cao đẳng 

Công thương Thái Nguyên (hệ GDTX) trực tiếp báo cáo về Sở GDĐT kế hoạch tổ 

chức tựu trường, khai giảng và dạy học trực tuyến theo quy định. 

Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS báo cáo về Phòng GDĐT các nội 

dung: Kịch bản, chương trình Lễ khai giảng; Kế hoạch dạy học trực tuyến. Thời 

gian báo cáo trước ngày 31/8/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch chuyển trạng thái tổ chức dạy 

học; tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho các trường 

học thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học trực tuyến. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán 

bộ quản lý. 

Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát và giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý, 

tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của các nhà 

trường thuộc phạm vi quản lý. 

Triển khai xây dựng hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia 

sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với 

người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh. 

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế thị xã và các phường, xã thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường 

học theo bộ tiêu chí của Bộ GDĐT; tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc khử trùng 

tại các trường học (trừ các trường học đang trưng dụng làm điểm cách li). 

- Phối hợp Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế thị xã xây dựng kế hoạch bố trí 

nhân viên y tế thường trực tại các trường học để hỗ trợ việc phòng chống dịch 

Covid-19 nếu có diễn biến phức tạp. 
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- Hướng dẫn tổ chức xây dựng đầy đủ các phương án chống dịch trong 

trường học. Phối hợp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các 

trường học về xử lí tình huống khi trong trường hợp có giáo viên, học sinh sốt, ho, 

khó thở hoặc được xác định là F0, F1, F2 tại trường. Xây  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp Phòng GDĐT tổng hợp dự toán nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ 

thuật cho các trường học trên địa bàn để tổ chức dạy học trực tuyến, tham mưu 

Chủ tịch UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng 

ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

4. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Thực hiện tốt công tác truyền thông về kế hoạch chuyển trạng thái tổ chức 

dạy học ở các trường học trên địa bàn thị xã trong bối cảnh Covid-19; tuyên truyền 

cho phụ huynh, học sinh về thực hiện các quy định trong dạy học trực tuyến, tầm 

quan trọng của công tác quản lý của phụ huynh đối với việc học tập của con em 

mình trong thời gian không tham gia học trực tiếp ở nhà trường.  

5. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn 

Phối hợp, hỗ trợ các trường học lắp đặt hạ tầng kỹ thuật để triển khai dạy 

học trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giải pháp cung cấp đường truyền tốc độ 

cao đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học trực tuyến. 

Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn cho CBQL, GV và học sinh cài đặt, sử dụng các 

phần mềm, thiết bị kết nối tổ chức dạy học trực tuyến. Phối hợp tổ chức tập huấn 

các phần mềm quản lý, phần mềm dạy học trực tuyến cho đội ngũ CBQL, GV, NV 

các trường học trên địa bàn thị xã. 

6. UBND các phường, xã 

Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch chuyển trạng thái tổ chức dạy học trong bối 

cảnh Covid-19 trên địa bàn thị xã; tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về thực 

hiện các quy định trong dạy học trực tuyến, tầm quan trọng của công tác phối hợp, 

quản lý của phụ huynh đối với việc học tập của con em mình trong thời gian không 

tham gia học trực tiếp ở nhà trường qua hệ thống truyền thanh cơ sở để phụ huynh, 

học sinh được biết và phối hợp thực hiện. 

Tổ chức rà soát, đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin của các trường học 

trên địa bàn, có giải pháp khắc phục kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. 

Phối hợp với các nhà trường rà soát các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn không có phương tiện, thiết bị học tập trực tuyến để có cơ chế hỗ trợ và huy 

động các nguồn hợp pháp để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 
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7. Các trường học trên địa bàn thị xã 

Tổ chức rà soát, khảo sát điều kiện đáp ứng việc dạy học trực tuyến của giáo 

viên và học sinh. Xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tiễn của nhà trường; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên để thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực 

tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 

trực tuyến. Bố trí cán bộ quản lý hoặc giáo viên quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng 

các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết. 

Triển khai bồi dưỡng về kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân 

viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng. 

Thông báo công khai hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh; các 

quy định liên quan đến dạy học trực tuyến, các điều kiện bảo đảm việc dạy học 

trực tuyến. 

Quản lý, lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến của nhà trường theo quy định; 

quản lý tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy 

học trực tuyến. Thực hiện các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về 

dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật. 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, 

kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến; phản 

ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị gửi về Phòng GDĐT để được 

hướng dẫn, hỗ trợ. 

Trên đây là kế hoạch chuyển trạng thái tổ chức dạy học ở các trường học trên 

địa bàn thị xã trong điều kiện dịch Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn, UBND thị xã sẽ có điều chỉnh kế 

hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn./.  

Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);       

- Thường trực Thị ủy (báo cáo);     

- Ban tuyên giáo Thị ủy;                                                                                                     

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Các phòng: GDĐT, YT, TC-KH, VH-TT; 

- Trung tâm VH-TT thị xã; 

- UBND các phường, xã;  

- Các trường học trên địa bàn; 

- Cơ quan cung cấp dịch vụ Viễn thông;                                                

- Lưu: VT, GDĐT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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