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V/v tăng cường dạy học qua Internet,
trên truyền hình trong thời gian
nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời
gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 545/UBND-KGVX ngày 15/3/2020 của
UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/3/2020.
Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, nhằm tăng cường ôn luyện và giảng dạy
cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19, Sở GDĐT đề nghị
thủ trưởng của các đơn vị triển khai một số công việc sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 263/SGDĐT-GDTrH ngày 17/02/2020 của Sở
GDĐT về việc tăng cường hướng dẫn ôn luyện cho học sinh trong thời gian nghỉ học
để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Trong thời gian qua, việc dạy học trực tuyến đã được triển khai thực hiện (có
phụ lục đính kèm) nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Nhằm nâng cao hiệu quả
dạy học trực tuyến, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, tổ chức, quản lý việc dạy học trực tuyến qua Internet đối với học sinh
các cấp học và ôn tập 09 môn thi THPT quốc gia;
- Phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh tự học theo nội
dung bài học và thực hiện các buổi học qua Internet, trên truyền hình;
- Phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh
qua Internet, trên truyền hình;
- Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và việc thực hiện
nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế
hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày
03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm

học 2017-2018 để tổ chức dạy học qua Internet một cách phù hợp. Trong đó, đặc biệt
chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng. Các đơn
vị trường học chủ động liên hệ với cán bộ kỹ thuật của Công ty Viettel Gia Lai, Trung
tâm Công nghệ thông tin VNPT Gia Lai để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hệ thống
dạy học trực tuyến Viettelstudy và VNPT E-learning. Ngoài ra, Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ miễn phí các nhà trường tổ chức dạy học qua Internet (thông
tin liên hệ có tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).
4. Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức
sản xuất và phát sóng Chương trình dạy học trên Truyền hình Gia Lai cho 3 môn học
Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 năm học 2019-2020 trong thời
gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ
sở giáo dục thông báo lịch phát sóng đến với học sinh và phụ huynh học sinh, đồng
thời có biện pháp để tổ chức, quản lý, theo dõi và tổng hợp tình hình học trên truyền
hình của học sinh. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên, học sinh tham
khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam
xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh
truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng
thông tin của Bộ GDĐT (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).
5. Khi học sinh đi học trở lại, các phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà
soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo
viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế
thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời
gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.
6. Sở GDĐT sẽ phối hợp với Công ty Viettel Gia Lai, Trung tâm Công nghệ
thông tin VNPT Gia Lai để cập nhật thông tin việc giáo viên dạy học trực tuyến và số
học sinh tham gia học trực tuyến.
Yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNNGDTX, Trung tâm GDTX tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học,
điện thoại 0269 3821650) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó GĐ Sở (để theo dõi);
- Các phòng CM, NV Sở (để p/h);
- Viettel Gia Lai (để p/h);
- TT Kinh doanh VNPT-Gia Lai (để p/h);
- Lưu: VT, GDTrH.
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