
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 

666-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

về việc điều chỉnh thời gian học chính 

thức của học sinh Tiểu học và Giáo dục 

thường xuyên năm học 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu theo Thông 

báo số 666-TB/TU ngày 02/9/2021 về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của 

học sinh Tiểu học và Giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ Sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thời gian học. 

- Đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: Thời gian học bắt đầu 

từ ngày 06/9/2021. 

- Đối với cấp Tiểu học và Giáo dục thường xuyên: Thời gian học bắt đầu từ 

ngày 20/9/2021. 

2. Một số nội dung khác. 

Tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Cocid – 19 tại đia phương và đơn vị. 

a. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: 

+ Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo phụ huynh, học sinh tuyệt đối không tổ 

chức học chung tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh. 

+ Quán triệt đội ngũ giáo viên tuyệt đối không cho học sinh học chung tại nhà 

để tránh lây lan dịch bệnh, luôn nhắc nhỡ, giám sát và chịu trách nhiệm khi lên lớp 

dạy học trực tuyến. 

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đến thôn, ấp, tổ dân phố 

tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân, các hộ gia đình không tổ chức cho 

con, em học chung tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh. 



2 
 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố và chủ động tại đơn vị, 

vận động, trang bị thiết bị học trực tuyến cho học sinh, nhất là con, em các hộ gia 

đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các em có đủ điều kiện tham gia học tập trong 

thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

b. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo phụ huynh, học sinh tuyệt đối không tổ 

chức học chung tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh. 

- Quán triệt đội ngũ giáo viên tuyệt đối không cho học sinh học chung tại nhà 

để tránh lây lan dịch bệnh, luôn nhắc nhỡ, giám sát và chịu trách nhiệm khi lên lớp 

dạy học trực tuyến. 

- Phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn có chỉ đạo đến thôn, ấp, tổ dân phố 

tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân, các hộ gia đình không tổ chức cho 

con, em học chung tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh. 

- Tiếp tục chủ động vận động, trang bị thiết bị học trực tuyến cho học sinh, 

nhất là con, em các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các em có đủ điều 

kiện tham gia học tập trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

 c. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT. 

 Triển khai Thông báo số 666-TB/TU ngày 02/9/2021 về việc điều chỉnh thời 

gian học chính thức của học sinh Tiểu học và Giáo dục thường xuyên năm học 2021-

2022 trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ; theo dõi, 

nắm bắt những khó khăn, bất cập để có chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời cho các cấp 

học và đơn vị. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo số 666-TB/TU ngày 02/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vp Tỉnh ủy (b/c); 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn- PCT UBND tỉnh (b/c);  

- UBND các huyện, tx, tp (p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT. VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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