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 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành 

phố, Sở Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác 

chuẩn bị Khai giảng năm học mới và đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy - học 

đầu năm học 2021-2022 như sau: 

1. Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ 

GDĐT về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT 

đang tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định về khung thời 

gian năm học trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung giao Sở GDĐT: Căn 

cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, tham mưu Chủ tịch UBND thành 

phố điều chỉnh các mốc thời gian trong kế hoạch năm học và chủ động hướng 

dẫn triển khai hình thức tổ chức khai giảng năm học mới cũng như hình thức, 

nội dung, thời lượng, tiến độ dạy học, giáo dục phù hợp với thực tiễn. 

Sở GDĐT cũng đang phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng 

chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 vào 07h00 ngày 05/9/2021. 

Theo đó, 07h00 - Chương trình “Đà Nẵng - Chào năm học mới” trên sóng 

DanangTV
(1)

; 07h30 - Chương trình Khai giảng trực tuyến do các cơ sở giáo dục 

(sau đây gọi là trường) thực hiện
(2)

. 

2. Sở GDĐT nhận thức dạy - học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ 

không phải là hình thức chủ đạo
(3)

 nên ngày 23/8/2021, Sở GDĐT đã ban hành 

Công văn số 2478/SGDĐT-GDTrH về tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm 

học, xác định thời gian đầu sau khai giảng (khoảng 02 tuần), việc dạy - học trực 

                                              
(1) 

Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2021-2022 tại các trường học, địa phương trên địa bàn 

thành phố; những khó khăn đầu năm học mới: nhiều trường học đang trưng dụng làm cơ sở cách li y tế, nhiều 

cán bộ, giáo viên, học sinh là F0, F1, một số học sinh chưa đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập… và những cố 

gắng của ngành để bắt đầu năm học mới 2021-2022. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành giáo dục, của phụ phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới. Trao đổi cùng lãnh đạo 

ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị cho năm học mới. Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố 

gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố. 
(2)

 Truyền tải đến học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên thư của Chủ tịch Nước nhân ngày 

khai giảng năm học mới; giới thiệu tổng quan về nhà trường, danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ 

môn của từng lớp, thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh, học viên;  

hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

hướng dẫn học sinh, giáo viên các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở lại trường học tập và 

các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường. 
(3)

 Vì việc tổ chức dạy – học trực tuyến gặp nhiều khó khăn: điều kiện của mỗi khu vực dân cư, mỗi cấp 

học, mỗi trường, mỗi lớp, mỗi học sinh khác nhau (nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn) nên khó áp dụng 

đồng bộ; khó khăn cho phụ huynh trong việc quản lí, hỗ trợ, đồng hành cùng con cái, đặc biệt là với học sinh nhỏ 

tuổi; cũng như hiệu quả và tác động của việc dạy – học trực tuyến đối với tâm lí học sinh. 



2 

 

 

 

tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa (SGK), phương pháp 

học tập và củng cố kiến thức cũ; sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được 

kiểm soát, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy - học bài mới trực tuyến cho 

học sinh trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT
(4)

. 

Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo các trường khảo sát tình hình học sinh (về 

SGK, đồ dùng học tập, trang phục, điều kiện học trực tuyến…) để có kế hoạch 

hỗ trợ, giúp đỡ các em cũng như báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ 

học sinh trong việc học trực tuyến. 

Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến (điều kiện về 

máy móc, đường truyền, là F0 đang điều trị, F1 đang cách li tập trung…), các 

trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh triển khai thực hiện giải pháp học tập qua 

truyền hình (Nội dung do Bộ GDĐT thực hiện, phát sóng trên Đài Truyền hình 

Việt Nam (VTV7) và Sở GDĐT trang trao đổi để phát sóng trên Đài Phát thanh 

– Truyền hình Đà Nẵng); hướng dẫn giáo viên (đặc biệt là giáo viên lớp 1, lớp 2) 

gửi bài giảng, bài tập đến phụ huynh học sinh qua các ứng dụng phổ biến, thông 

dụng như Facebook, Zalo, Email… để phối hợp cùng giáo viên hướng dẫn học 

sinh chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và 

khả năng đáp ứng của gia đình học sinh. Giáo viên cũng có thể gửi tài liệu giấy 

để hướng dẫn học sinh học tập (khi điều kiện cho phép). Những em học sinh này 

khi đi học lại sẽ được khảo sát, đánh giá kĩ để có hình thức hỗ trợ kịp thời nhằm 

giúp các em theo kịp chương trình. 

Khi học sinh đến trường để học trực tiếp, Sở GDĐT cũng sẽ có hướng dẫn 

các trường việc rà soát, củng cố kiến thức qua thời gian học trực tuyến hoặc tự 

học, cũng như cần linh hoạt trong việc thực hiện các quy định về nền nếp, kỉ luật 

nhà trường, tránh tạo áp lực cho học sinh (như học sinh chưa có đồng phục đầu 

năm học, thiếu đồ dùng học tập…). 

3. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều học sinh hiện nay vẫn 

chưa được trang bị SGK và đồ dùng học tập
(5)

. Sở GDĐT đã chủ động hướng 

dẫn các trường lưu ý đến vấn đề này trong thời gian 02 tuần đầu sau khai giảng: 

- Việc dạy học trực tuyến trong 02 tuần đầu chủ yếu là ôn tập, củng cố 

kiến thức cũ nên học sinh vẫn sử dụng SGK của năm học trước; 

- Sau thời gian ôn tập, khi giáo viên giới thiệu chương trình mới để học 

sinh làm quen thì học sinh có thể bước đầu tiếp cận SGK qua địa chỉ website đã 

được giới thiệu từ đầu tháng 8/2021: https://hanhtrangso.nxbgd.vn; 

                                              
(4)

 Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT về chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng kĩ 

thuật để lựa chọn các hình thức dạy học qua Internet phù hợp, tăng cường các hình thức dạy học qua Internet; 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT thực hiện quản lí và tổ chức dạy học 

trực tuyến; Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu 

học năm học 2021-2022; Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục mầm non năm học 2021-2022;  Công văn số 3677/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2021 về hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022; Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 

về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022. 
(5)

 Theo khảo sát của Sở GDĐT và thông tin từ các công ty sách, hiện nay có khoảng 60% học sinh đã 

mua SGK mới và 50% học sinh đã mua đồ dùng học tập. 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
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- Sở GDĐT cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về việc sau khai 

giảng năm học, nếu tình hình dịch bệnh còn phức tạp, UBND thành phố xem xét 

cho phép các công ty sách, các nhà sách được hoạt động, cung ứng SGK, đồ 

dùng học tập… cho học sinh theo hình thức shipper giao hàng hoặc tổ dân phố 

mua giúp như mua lương thực, thực phẩm thời gian qua, đảm bảo cho học sinh 

có SGK và đồ dùng học tập khi được học bài mới. 

4. Trước tình hình có học sinh các địa phương khác đang ở Đà Nẵng và 

học sinh Đà Nẵng đang ở địa phương khác không thể về địa phương mình để bắt 

đầu năm học mới do dịch COVID-19, căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở 

GDĐT đã có Công văn số 2496/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2021 và Công văn 

số 2512/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 chỉ đạo các trường phối hợp tiếp nhận, 

tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập tại nơi cư trú. Theo đó: 

- Các trường rà soát, lập danh sách những học sinh của trường mình hiện 

đang cư trú tại các địa phương ngoài thành phố Đà Nẵng, liên lạc với học sinh 

để xác nhận thông tin học sinh của trường mình có đủ điều kiện tham gia học 

trực tuyến theo kế hoạch giáo dục của nhà trường khi bắt đầu năm học 2021-

2022 hay không: 

+ Đối với những học sinh có thể học trực tuyến theo kế hoạch của đơn vị: 

nhà trường cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để học sinh tham gia đầy đủ 

các hoạt động giáo dục của nhà trường; 

+ Đối với những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến 

theo kế hoạch giáo dục của nhà trường: các trường lập danh sách học sinh báo 

cáo về Sở GDĐT để phối hợp với các địa phương nơi học sinh đang cư trú giúp 

các em được tạm thời tham gia học tập tại địa phương đó. 

- Đối với học sinh của các địa phương khác đang ở Đà Nẵng có nguyện 

vọng học tập tại trường nơi các em đang cư trú trong thời gian phòng, chống 

dịch COVID-19, các trường căn cứ danh sách, thông tin cho học sinh biết để 

đăng kí tham gia học tập. Danh sách học sinh được tiếp nhận sẽ được chuyển 

đến các trường sau khi Sở GDĐT nhận đầy đủ thông tin từ các địa phương khác. 

5. Sở GDĐT đã yêu cầu các trường học báo cáo số lượng giáo viên đang 

ở các địa phương khác không thể về Đà Nẵng kịp năm học mới hoặc là F0 đang 

được điều trị, các trường hợp đang cách li tập trung hoặc đang ở khu vực cách li 

y tế
 
để chủ động xử lí. Các trường vẫn phân công nhiệm vụ để giáo viên nhận 

lớp và tổ chức dạy - học trực tuyến theo hướng dẫn; những giáo viên nào không 

đảm bảo các điều kiện dạy trực tuyến thì nhà trường chủ động bố trí dạy thay 

theo đúng các yêu cầu về chuyên môn. 

Sở GDĐT tiếp tục theo dõi tình hình, trước lúc học sinh có thể đến lớp 

học trực tiếp, Sở GDĐT sẽ đề nghị UBND thành phố cho phép và hướng dẫn để 

giáo viên và học sinh đang ở ngoài thành phố được trở về Đà Nẵng theo đúng 

quy định phòng, chống dịch và tham gia trực tiếp vào quá trình dạy – học. 

6. Sở GDĐT cũng đã đề nghị UBND nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thành phố quan tâm, ưu tiên tiêm vacxin cho đội 
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ngũ giáo viên thành phố
(6)

 và nghiên cứu việc tiêm vacxin cho học sinh đủ điều 

kiện nhằm đảm bảo an toàn cho cả giáo viên và học sinh khi việc dạy - học được 

tổ chức trực tiếp tại trường. 

Trên đây là công tác chuẩn bị Khai giảng năm học mới và đảm bảo các 

điều kiện tổ chức dạy – học đầu năm học 2021-2022, Sở GDĐT kính báo cáo để 

UBND thành phố được biết, cho ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Sở: TT&TT, YT; 

- UBND các quận, huyện; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Trưởng phòng Sở; 

- Phòng GDĐT các quận, huyện; 

- Các trường, TT trực thuộc Sở; 

- Các cơ quan báo đài; 

- Lưu: VT, VP. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Thị Bích Thuận 

 

                                              
(6)

 Đến nay, giáo viên mầm non và phổ thông của toàn thành phố có 9.546 (46,52%) được tiêm vacxin  

(trong đó có 8.421 (41,06%) đã tiêm 2 mũi). 
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