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 UBND TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 
Số:             /SGDĐT-GDTrH          Long An, ngày    tháng   năm 2020

V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, 
trên truyền hình đối với CSGD phổ thông,
CSGD thường xuyên trong thời gian
học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
            năm học 2019-2020

Kính gửi:
                   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

 - Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
                                - Hiệu trưởng trường Thể dục- Thể thao tỉnh;
                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện văn bản số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với 
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh 
nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020, công văn 1583/UBND-
VHXH ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường dạy học 
qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch 
Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 
hiện như sau:

I. Mục đích
1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong 

thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.
2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức 

dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.
3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức 

và hỗ trợ học sinh trong học tập.
4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo 

hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. Nội dung thực hiện việc dạy học qua internet

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 
triển khai thực hiện dạy và học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống 
dịch, cụ thể:

+ Văn bản 284/SGDĐT-HCQT ngày 7/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
về việc thực hiện dạy và học qua mạng trên hệ thống thông tin của ngành giáo dục 
Long An.
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+ Văn bản 345/SGDĐT-GDTrH ngày 12/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến.

+ Văn bản 424/SGDĐT-GDTrH ngày 18/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện đưa bài giảng e-learning lên hệ thống 
Khohoclieu.longan.edu.vn.

+ Văn bản 501/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm nghỉ và phân công soạn 
giảng, thẩm định bài giảng e-learning cấp trung học.

+ Văn bản số 752/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 về việc tăng cường dạy 
học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế 
hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGĐĐT- GĐTrH ngày 
03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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. 

- Tiếp tục chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên biên soạn nội dung dạy học (ôn tập 
kiến thức cũ; tóm lược kiến thức mới; giao bài tập cho học sinh,...), giao nhiệm vụ 
học tập theo nội dung bài học, hướng dẫn học sinh thực hiện học tập tại nhà, làm 
bài kiểm tra; thủ trưởng các đơn vị lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp 
với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường, giáo viên, học sinh như: thông 
qua website của nhà trường, qua Zalo, facebook hoặc các hình thức dạy học trực 
tuyến khác phù hợp như khai thác nguồn học liệu của ngành 
(Khohoclieu.longan.edu), sử dụng phần mềm Zoom Meeting, Skype, google 
classroom, google hangout,...  hoặc kho bài giảng e-learning  trên cổng thông tin 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham khảo việc tổ chức dạy học qua internet do 
ĐHSP Hà Nội hỗ trợ miễn phí tại địa chỉ: https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn 
để học sinh tham gia học tập, nghiên cứu trong thời gian nghỉ do dịch bệnh để 
giáo viên có thể nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao 
cho học sinh. Giáo viên phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt 
động học qua internet.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền và triển khai lịch phát sóng các bài học (do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 được công bố trên cổng thông tin của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).

III. Thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, đánh giá học sinh tham gia 
học tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.

- Tùy theo điều kiện thực tế, thủ trưởng các đơn vị có thể tổ chức, lựa chọn 
các hình thức tổ chức dạy học, các hình thức kiểm tra đánh giá để  đảm bảo tất cả 

http://www.moet.gov.vn/
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học sinh được tham gia. Sản phẩm, kết quả bài làm của học sinh trên Zalo, 
facebook, kho học liệu, các phần mềm tiện ích, trên các kênh truyền hình,.... là cơ 
sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập của học sinh. 

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua 
Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Đối với kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ: Khi học sinh đi học trở lại, 
thủ trưởng các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã 
học qua Internet, trên truyền hình,...; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra 
học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Thủ trưởng các đơn vị thực hiện công tác quản lý, theo dõi, giám sát việc 
thực hiện việc biên soạn giáo án của giáo viên, hình thức giao bài cho học sinh và 
việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình 
bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực. Tổng hợp vào báo cáo kết quả về Sở 
Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2020.

(Đính kèm phụ lục báo cáo và văn bản 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 
25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở Giáo dục và  Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- GĐ, các PGĐ; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng HC-QT, GDMN-GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, GDTrH.

Phan Thị Dạ Thảo
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Phụ lục

UBND TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG/PHÒNG GDĐT Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

Số:      / ......., Ngày .......  tháng ..... năm 2020

BÁO CÁO
Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình 
đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian 

học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

1. Tình hình triển khai các văn bản chỉ đạo của đơn vị.
2. Công tác tổ chức, thực hiện của đơn vị
a. Thuận lợi, khó khăn của đơn vị khi thực hiện việc dạy và học qua internet, 

trên truyền hình.
b. Giải pháp của đơn vị khi thực hiện nội dung này.
c. Việc quản lí, kiểm tra, giám sát việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên 

truyền hình của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên.
- Tổng số bài giảng, nội dung  được đưa lên kho học liệu của ngành  hoặc 

được giao cho học sinh thông qua các hình thức khác.
- Tổng số học sinh (thuộc khối nào) có tham gia việc học tập, kiểm tra thông 

qua hệ thống inetrnet, trên truyền hình.
- Giải pháp của đơn vị trong thời gian tới.
3. Kiến nghị, đề xuất

Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị cập nhật số lượng bài giảng của đơn vị, tổng số khối 
lớp, số lượng học sinh tham gia trên goole drive được chuyển cho các đơn vị vào 
ngày 15/4/2020.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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