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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:         /SGDĐT-GDTrH 
      V/v: hướng dẫn dạy học qua internet, 

trên truyền hình cho học sinh phổ thông 

trong thời gian nghỉ học để phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 

        Đắk Lắk, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

    

 Kính gửi:                                

        - Các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành 

phố. 

 

Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc 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; 

Thực hiện Công văn số 2507/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời 

gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Tiếp theo Công văn 299/SGDĐT- GDTrH ngày 18/3/2020 của Sở GDĐT về việc 

tinh giản nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học và tăng cường dạy học qua internet, 

trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian nghỉ học 

của học sinh còn có thể kéo dài, để có thể giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến 

thức đã học và thực hiện dạy học bài mới bằng các hình thức dạy học qua internet và 

trên truyền hình, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung được hướng dẫn tại 

Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT (có văn bản kèm 

theo), chú trọng các nội dung: dạy học qua internet, trên truyền hình và đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị lập kế hoạch tổ chức cho học sinh 

học tập trên truyền hình, qua internet phù hợp với mỗi trường, mỗi lớp học, mỗi học 

sinh. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục củng cố, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 

tin để đáp ứng yêu cầu dạy, học và kiểm tra qua internet, trên truyền hình tốt nhất.  

2. Đối với dạy học qua internet, các đơn vị sử dụng các hệ thống phần mềm dạy 

và học trực tuyến E-Learning (VNPT Đắk Lắk), Viettel Study (Viettel Đắk Lắk) và có 

thể sử dụng các ứng dụng dạy học trực tuyến khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các ứng 

dụng phải đồng bộ, thống nhất để nhà trường quản lý, giáo viên giám sát, hướng dẫn và 

kiểm tra, đánh giá việc học của học sinh thuận lợi và hiệu quả. Để thực hiện tốt nội 

dung này, các đơn vị chủ động phối hợp với các nhà cung cấp ứng dụng dạy học trực 

tuyến tổ chức hướng dẫn, tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên sử dụng phần 

mềm; đồng thời, thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh về việc tiếp nhận các tài 

khoản.  

3. Đối với dạy học trên truyền hình, hiện nay Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và tổ chức phát sóng các chuyên đề ôn thi THPT 

quốc gia, hệ thống hóa kiến thức ở 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 12, đề nghị 

https://laodong.vn/giao-duc/mot-so-tinh-phat-song-chuong-trinh-on-tap-kien-thuc-tren-truyen-hinh-785989.ldo
https://laodong.vn/giao-duc/mot-so-tinh-phat-song-chuong-trinh-on-tap-kien-thuc-tren-truyen-hinh-785989.ldo


 

 

các nhà trường thực hiện các nội dung sau: 

- Thông báo lịch phát sóng đến toàn thể học sinh, giáo viên và gia đình học sinh, 

đảm bảo 100% học sinh lớp 12 được biết để học tập. Lịch phát sóng gồm các ngày 

trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ ngày 01/4/2020 trên sóng DRT và 

trực tuyến trên website drt.vn; khung giờ phát sóng: từ 08 giờ 35 đến 10 giờ 05. Các 

bài giảng được lưu trữ trên hệ thống website drt.vn cho đến hết kỳ thi THPT Quốc gia 

năm học 2019-2020. Chi tiết nội dung, thời gian và lịch phát sóng cũng được thông báo 

trên Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk và trên website của Sở GDĐT tại địa chỉ 

http://sgddt.daklak.gov.vn. Trong trường hợp học sinh không thể tham gia học trực tiếp 

trên truyền hình, giáo viên hướng dẫn học sinh truy cập vào các website của Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh và của Sở GDĐT để được học tập. 

- Chỉ đạo giáo viên bộ môn kết nối và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo 

các bài học trước khi được phát sóng trên truyền hình, đồng thời tương tác, quản lý, 

giám sát, kiểm tra và đánh giá mức độ tiếp thu bài học của học sinh trong và sau quá 

trình học trên tuyền hình. Sở GDĐT gửi hệ thống bài tập theo các chủ đề dạy học 

thông qua hộp thư nội bộ OMS để các nhà trường, giáo viên bộ môn chuyển đến học 

sinh chuẩn bị trước khi tham gia học tập. Đối với  những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng khó khăn, giáo viên có phương án gửi trực tiếp bài tập cho học sinh để các em 

tham gia và hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- Đây là chương trình được tổ chức phát sóng thử nghiệm, đề nghị các nhà trường 

nắm bắt kết quả học tập của học sinh và ý kiến của giáo viên về việc dạy học trên 

truyền hình để rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp, kịp thời. 

Những ý kiến góp ý xây dựng gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT; điện thoại 

02623.856.805 hoặc email: phonggdtrh.sodaklak@moet.edu.vn.  

- Ngoài ra, các đơn vị chủ động lựa chọn các chương trình dạy học trên truyền 

hình, các tài liệu, học liệu, bài giảng của các tỉnh, thành khác để tổ chức việc dạy học 

qua internet, trên truyền hình một cách hiệu quả.  

Sau khi có hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học trong năm học 2019-2020 của 

Bộ GDĐT, Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giáo dục/dạy 

học của nhà trường và tiếp tục triển khai dạy học theo nhiều hình thức, đảm bảo kiến 

thức và kỹ năng cho học sinh. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện, mọi vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục 

Tiểu học để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Kính gửi; (t/h) 

- UBND tỉnh; (b/c) 

- Đài PTTH tỉnh, Sở LĐ,TB&XH; (p/h) 

- VNPT Đắk Lắk; Viettel Đắk Lắk; (p/h)  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH, GDTH. 

   GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

   Phạm Đăng Khoa 

 

http://sgddt.daklak.gov.vn/
mailto:phonggdtrh.sodaklak@moet.edu.vn

		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-31T13:53:36+0700
	ĐẮK LẮK
	Phạm Đăng Khoa<khoapd@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-31T14:01:51+0700
	ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-31T14:02:01+0700
	ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-31T14:02:34+0700
	ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-03-31T14:02:42+0700
	ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




