UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 795 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

V/v tổ chức dạy học hai buổi trên
ngày và ăn bán trú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh; TT GDNN&GDTX cấp huyện;
- Các trường cao đẳng, trung cấp có hệ GDTX cấp THPT.
Thực hiện Công văn số 3104/UBND-VX ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày và ăn bán trú (Văn bản gửi
kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn như sau:
1. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện
tốt kế hoạch dạy học gắn với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh đã được xây dựng,
hoàn thành chương trình và đảm bảo chất lượng.
2. Tiếp tục sử dụng và phát huy hình thức dạy học trực tuyến, dạy học tích
hợp phù hợp với nội dung, chương trình.
3. Cấp THCS và THPT chỉ tổ chức dạy buổi 2 (nếu thấy cần thiết) để tổ
chức ôn tập cho lớp 9 và lớp 12.
4. Đối với cấp tiểu học và các lớp còn lại của cấp trung học, trong trường
hợp cần phải dạy tăng buổi, Hiệu trưởng nhà trường phải giải trình với Sở GD&ĐT
(đối với THPT) hoặc với Phòng GD&ĐT (đối với Tiểu học, THCS) về lý do điều
chỉnh kế hoạch dạy học và phải được sự đồng thuận của 100% phụ huynh.
5. Việc tổ chức ăn bán trú chỉ thực hiện khi phụ huynh có nhu cầu và đảm
bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm và các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của Ngành y tế; Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
về những vấn đề phát sinh xẩy ra.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, LĐTBXH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các TT: TV-DH, NN-TH, GDKNS;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Giờ ký: 19/05/2020 14:44:45

Trần Trung Dũng

