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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

          Số: 677 /SGDĐT- VP      An Giang, ngày   18   tháng   3   năm  2021 

V/v phản hồi tư tưởng, nguyện vọng  

Nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Báo cáo số 318/BC-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 03 năm 2021 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, 

nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2021, theo đó, một số nội dung 

liên quan đến lĩnh vực GDĐT được dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau: 

“Có ý kiến trong giới giáo chức phản ánh về lĩnh vực giáo dục, việc cho 

học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 gây khó khăn cho giáo 

viên trong thực hiện chương trình giảng dạy và phụ huynh trong việc trông giữ 

trẻ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Bên cạnh đó, 

chương trình, sách vở, tư liệu học tập của học sinh cấp tiểu học còn quá cồng 

kềnh không thuận tiện cho các em nhỏ trong việc mang quá nhiều tập sách trong 

buổi học, ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ nhỏ” 

Sở GDĐT tỉnh An Giang phản hồi như sau: 

1. Về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 gây 

khó khăn cho giáo viên trong thực hiện chương trình giảng dạy và phụ huynh 

trong việc trông giữ trẻ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học 

sinh:  

Năm học 2020-2021, Ngành GDĐT đã chủ động chuẩn bị các phương án 

ứng phó trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải cho học sinh 

nghỉ học phòng dịch, cụ thể:  

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 

hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo chương trình, phù hợp với điều 

kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ 

thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời gian chưa đến trường để 

tránh dịch. 

Yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt 

động giáo dục phù hợp với điều kiện, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt 

mục tiêu, kết quả mong đợi; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em đảm 

bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn cho trẻ.  

Năm 2021, để phòng chống dịch, tỉnh An Giang đã lùi thời gian tập trung 

học sinh sau tết Nguyên đán Tân Sửu gần một tuần so với Khung Kế hoạch thời 

gian năm học. Để đảm bảo hoàn thành chương trình học kì II năm học 2020-

2021 theo đúng kế hoạch, Sở GDĐT An Giang đã hướng dẫn các trường tổ chức 

dạy bù vào tuần dự trữ. Về thời gian học, nội dung chương trình lớp học đảm 

bảo, không bị ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 
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2. Về việc chương trình, sách vở, tư liệu học tập của học sinh cấp tiểu học 

còn quá cồng kềnh không thuận tiện cho các em nhỏ trong việc mang quá nhiều 

tập sách trong buổi học, ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ nhỏ 

Hàng năm, Sở GDĐT đều có quy định danh mục sách tối thiểu đối với mỗi 

học sinh trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học. Theo đó, những loại sách vở bắt 

buộc học sinh phải mang không nhiều, phù hợp và không gây quá tải cho học 

sinh. Để hạn chế tình trạng cồng kềnh không thuận tiện, các bậc phụ huynh cần 

hướng dẫn các con soạn sách vở theo thời khóa biểu vào mỗi buổi tối, tránh 

mang theo tập sách chưa cần thiết làm tăng trọng lượng gây ảnh hưởng đến phát 

triển thể chất của trẻ. 

Trên đây là nội dung phản hồi tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh 

tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT tỉnh An Giang./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu: VT, VPS.  
  

 

 

 

Trần Thị Ngọc Diễm 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-18T13:51:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




