
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v 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 

Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

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

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

cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2019 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 dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh khung kế 

hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2);  

Căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức dạy học trong các trường phổ thông trên 

địa bàn tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT yêu cầu 

các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Tiếp tục chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học, điều chỉnh kế hoạch 

dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

của Bộ GDĐT, cụ thể: 

- Các tổ, nhóm chuyên môn rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, 

tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng 

của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội 

dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; không dạy những nội dung, bài tập, 

câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt của chương trình giáo dục 

phổ thông hiện hành và tuyệt đối không cắt xén chương trình; 

- Trong thời  gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các đơn 

vị chủ động lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa 

để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn. Từ 

đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định 

hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường và tình hình hiện nay. Tiếp tục xây dựng nguồn học liệu với hệ thống 

bài học, bài tập có tính tích hợp, vừa sức, phù hợp với việc học sinh tự học. 

2. Tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình 

- Tùy vào điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện của nhà trường, gia đình và 

học sinh, với nguồn học liệu đã được xây dựng, Hiệu trưởng lựa chọn các phương 



  

án tăng cường dạy học qua internet, truyền hình và các hình thức dạy học khác 

như: 

+ Tiếp tục phối hợp với VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk để tổ chức dạy học 

qua internet (ngoài ra, các nhà trường có thể liên hệ với Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội để được hỗ trợ miễn phí tổ chức dạy học qua internet, thông tin liên hệ có 

tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn); 

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn để giao bài tập cho học 

sinh bằng các phương tiện thông tin. Trường hợp những học sinh có điều kiện khó 

khăn, giáo viên có phương án gửi trực tiếp bài tập cho học sinh. Lưu ý: Căn cứ vào 

đối tượng học sinh để có nội dung bài tập phù hợp nhằm giúp các em củng cố kiến 

thức và phát triển tư duy. 

- Các bài học, chủ đề dạy học trên internet tập trung vào việc ôn tập, củng cố 

kiến thức đã học, phụ đạo học sinh yếu kém, ưu tiên học sinh khối lớp 9, 12. Đối 

với những trường, lớp cấp tiểu học, trung học cơ sở có điều kiện tốt về phương tiện 

dạy học có thể tổ chức dạy bài học, chủ đề dạy học mới nhưng phải đảm bảo tất cả 

học sinh trong lớp học, trường học đều được tiếp cận để học tập. 

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài 

học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, giao bài tập về nhà; 

phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý quá trình học tập của học sinh 

qua internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho 

học sinh. 

- 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). 

- Khi học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trở lại, các nhà trường tổ chức 

rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet của từng lớp, từng học sinh. Từ đó, 

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 nhằm tối ưu thời gian 

và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. 

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

túc thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học và Phòng 

Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (t/h) 

- Sở LĐTB&XH; (p/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P. GDTrH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Phạm Đăng Khoa 

 

https://olm.vn/
mailto:a@olm.vn
https://moet.gov.vn/
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