UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 461/PGDĐT

Bà Rịa, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện kiểm tra cuối
học kỳ II trong tình hình dịch Covid-19
và thời gian học sinh dừng đến trường.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;
- Chủ các cơ sở mầm non tư thục.
- Hiệu trưởng trường Học Viện Anh Quốc.
Căn cứ công văn số 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện công văn số 4518/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND thành
phố Bà Rịa về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm tra cuối
học kỳ II trong tình hình dịch Covid-19 và thời gian học sinh dừng đến trường
như sau:
1. Công tác kiểm tra cuối học kỳ II
- Cấp tiểu học: Hoàn thành xong kiểm tra học kỳ II trong ngày 08/5/2021;
- Cấp trung học cơ sở: Hoàn thành xong kiểm tra trong ngày 10/5/2021;
các đơn vị có thể tăng cường việc kiểm tra trong ngày Chủ nhật để kịp tiến độ.
Tuy nhiên phải có kế hoạch và thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh, phụ
huynh, tránh áp lực và quá tải đối với học sinh.
Lưu ý: hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp trên
địa bàn thành phố, các đơn vị thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, khẩu trang,
giữ khoảng cách,… khi học sinh đến trường làm bài kiểm tra.
2. Việc dừng đến trường của các cháu mầm non, học sinh tiểu học và
trung học cơ sở
- Trẻ học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả các trường, nhóm lớp tư
thục) tạm dừng đến trường từ ngày 08/5/2021.
- Học sinh cấp Tiểu học (kể cả các trường ngoài công lập) tạm dừng đến
trường từ ngày 10/5/2021.
- Học sinh cấp THCS (kể cả các trường ngoài công lập) trên địa bàn thành
phố tạm dừng đến trường từ ngày 11/5/2021.
Trong thời gian tạm ngưng các hoạt động dạy học trực tiếp, các trường mầm
non hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho trẻ học tại nhà thông
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qua việc xem và thực hiện các hoạt động theo nội dung video bài giảng, động
viên, khích lệ, duy trì hứng thú và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho trẻ (đăng tải
trên hộp thư: tulieumamnonbrvt@gmail.com, mật khẩu: toiyeumamnon123).
Các trường tiểu học, THCS tiếp tục dạy học trên mạng internet, đảm bảo đủ
thời lượng, kiến thức, kĩ năng để hoàn tất chương trình môn học, cấp học năm
học 2020 – 2021.
Đối với học sinh khối 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường THCS tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho việc tuyển sinh
vào lớp 10, hình thức giảng dạy qua internet (các nền tảng dạy học trực tuyến đã
triển khai) tăng cường giao bài tập, hướng dẫn giải các chuyên đề bộ môn qua
website nhà trường, email, mạng xã hội, tăng cường động viên học sinh và tư vấn
ôn tập cho học sinh có tâm thế sẵn sàng tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm
học 2021-2022.
3. Một số nội dung khác
- Đối với viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường, hỗ trợ cho
học sinh học trực tuyến, tuyệt đối thực hiện nghiêm thông điệp 9K của Bộ Y tế và
Hiệu trưởng các trường chủ động thực hiện công việc để hoàn thành nhiệm vụ
năm học 2020-2021.
- Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng
(Chủ cơ sở) luôn mở điện thoại di động, đảm bảo nhận thông tin khẩn từ ban chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19, đồng thời báo ngay diễn biến dịch Covid-19 đối
với viên chức, người lao động, học sinh nhà trường để kịp thời nắm bắt, giải
quyết.
- Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến F0, F1, F2, F3 các đơn vị báo
cáo ngay cho y tế địa phương để được tư vấn về chuyên môn và báo cáo cho lãnh
đạo phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt tình hình.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương
triển khai và thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (b/c);
- TTr Thành phố ủy (b/c);
- TTr HĐND thành phố (b/c);
- Như trên (t/h);
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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