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Kính gửi: Các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS 
 

Thực hiện Công văn 2737/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Bình Phước về việc triển khai dạy và học trực tuyến; 

Tiếp theo Công văn số 711/PGDĐT-THCS ngày 02/9/2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai hoạt động dạy và học năm học 2021-2022; Công văn số 

712/PGDĐT-THCS ngày 02/9/2021 về việc tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn cho học 

sinh tham gia học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 

Để việc tổ chức dạy học trực tuyến thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Xác định đúng mục đích, yêu cầu trong tổ chức dạy học trực tuyến 

Mục đích:  

Thực hiện phương châm “ngừng đến trường nhưng không ngừng học” trong điều 

kiện học sinh không thể đến trường học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Yêu cầu: 

- Tổ chức dạy học trực tuyến để hỗ trợ, thay thế một phần hoặc thay thế hoàn 

toàn hình thức dạy học trực tiếp tuỳ theo điều kiện thực tế dịch bệnh, đội ngũ, cơ sở vật 

chất trang thiết bị dạy học, học tập và đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh; 

- 100% cán bộ, giáo viên phải được tập huấn và sử dụng thành thạo các phần 

mềm dạy học trực tuyến có tương tác được chọn để dạy học trong nhà trường. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong quá trình tổ chức dạy học 

đặt biệt là học sinh tiểu học cần có sự cam kết phối hợp của phụ huynh trong quá trình 

các em học trực tuyến. 

- Khung thời gian lựa chọn để tổ chức dạy học trực tuyến phải phù hợp với từng 

lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh và điều kiện gia đình phụ huynh;  

- Nội dung dạy học trực tuyến phải được chọn lọc những nội dung dễ tiếp thu, 

tạo được húng thú học tập cho học sinh khi tham gia các lớp học ảo; không nóng vội 

không quá thiên về truyền thụ kiến thức, chú trọng hình thành phẩm chất và năng lực 

học tập trực tuyến, tăng cường sự trao đổi, chia sẻ với học sinh trong quá trình dạy học. 

2. Một số quy định cụ thể trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến  

Thứ nhất, tất cả các trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến 

chi tiết, cụ thể đảm bảo mục đích và yêu cầu được nêu ở mục 1 của văn bản này. Kế 

hoạch phải thể hiện đầy đủ: Mục đích; yêu cầu; phân công nhiệm vụ; cách thức tổ chức 

(quy định phần mềm thực hiện giảng dạy trong nhà trường, quy định thời gian dạy, thời 

khoá biểu cho từng khối lớp, quy định vị trí làm việc của giáo viên; xác định nội dung 

dạy đối với từng môn, từng khối lớp; quy định cách thức thức quản lý, kiểm tra của 

BGH, tổ khối chuyên môn; …). 



 

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp, tương tác giữa nhà trường, giáo viên với 

cha mẹ học học sinh, học sinh để hoàn thiện các điều kiện cần và đủ cho việc dạy và 

học trực tuyến. Đặc biệt phải có số liệu chính xác về số lượng học sinh không có thiết 

bị học trực tuyến ngay cả khi nhà trường đã bố trí học ở khung giờ thuận lợi nhất từ đó 

kế hoạch hỗ trợ học sinh kịp thời. Trong trường hợp đã bố trí khung giờ phù hợp nhất 

mà học sinh vẫn không có thiết bị để tham gia học tập thì nhà trường phải có những 

biện pháp cụ thể để giải quyết như: liên hệ với bạn trong lớp gần nhà để cùng học, lên 

trường sử dụng phòng máy của trường để học, kêu gọi phụ huynh trọng trường cho 

mượn điện thoại, ipad hay máy tính cũ không dùng tới …vv. Lưu ý: để có thiết bị học 

trực tuyến tối thiểu nhất chỉ cần phụ huynh cho con, em mình mượn 1 điện thoại có kết 

nối internet trong khoảng 2-3 tiếng/buổi học theo khung giờ phù hợp nhất với gia đình, 

giáo viên chủ nhiệm cần làm việc cụ thể với phụ huynh để thống nhất hỗ trợ tối đa việc 

học của con.  

Thứ ba, để phù hợp với lứa tuổi học sinh và đảm bảo có sự hỗ trợ của phụ huynh 

trong quá trình học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, yêu cầu tất cả các 

trường Tiểu học bố trí dạy học trực tuyến trong khung giờ từ 19h00 - 21h00 hàng ngày. 

Đối với học sinh cấp THCS, nhà trường tiến hành lấy ý kiến phụ huynh và quyết định 

khung giờ dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của trường, đáp ứng nhu cầu của đa số 

phụ huynh học sinh, số tiết dạy học trực tuyến đối với học sinh THCS không quá 4 

tiết/ngày. Đối với cấp mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà chỉ gửi những 

video hướng dẫn chăm sóc trẻ cho cha mẹ học sinh và mở các phòng học ảo để trò 

chuyện, chia sẻ cùng trẻ. 

 Thứ tư, việc lựa chọn môn học, xây dựng thời khoá biểu và nội dung dạy học 

trực tuyến có tương tác do nhà trường hoàn toàn quyết định trên cơ sở khung thời gian 

năm học và kế hoạch giáo dục của trường. Ngoài thời gian học trực tuyến có tương tác, 

nhà trường cần có kế hoạch gửi các bài giảng điện tử, tài liệu của các môn học cho học 

sinh tự học, tự nghiên cứu thêm. 

Thứ năm, yêu cầu mỗi nhà trường thống nhất sử dụng một phần mềm dạy học có 

tương tác duy nhất cho tất cả giáo viên. Qua tìm hiểu, so sánh tính năng giữa các phần 

mềm đồng thời quan sát các lớp học trực tuyến, phòng Giáo dục định hướng các trường 

chọn phần mềm Zoom với tính năng ưu việt của nó là tính năng quản lý học sinh tốt 

nhất so với các phần mềm mà các trường đang sử dụng hiện nay như google hay zavi, 

… (đây là tính năng rất quan trọng bởi vì chỉ có quản lý tốt lớp học thì mới có thể triển 

khai được các nội dung học tập và giờ học mới hiệu quả). Khuyến khích tất cả các 

trường trang bị cho mỗi lớp học một ID có bản quyền để nâng cao chất lượng giờ dạy, 

hạn chế tối đa việc học sinh bị văng ra khỏi phòng học khi đang học. 

Thứ sáu, chú trọng công tác tập huấn, luyện tập để thực hiện nhuần nhuyễn việc 

sử dụng các phần mềm, ứng dụng dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh; đảm 

bảo 100% giáo viên nắm bắt, khai thác được các tiện ích của phần mềm, giáo viên phải 

biết hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh cài đặt phần mềm; xây dựng quy chế lớp 

học trực tuyến thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh biết, trong quá trình triển khai 

dạy trực tuyến giáo viên cần nhắc học sinh nghiêm túc thực hiện nội quy nhất là các 

buổi học tuần đầu. 

Thứ bảy, để quản lý đồng bộ, yêu cầu mỗi trường lập 1 danh sách địa chỉ ID, 

Pass và đường Link vào các lớp học ứng với lớp hoặc ứng với giáo viên của trường để 



 

nhà trường quản lý, dự giờ hàng ngày hoặc phòng Giáo dục kiểm tra khi cần thiết theo 

theo thời khoá biểu ứng với mỗi lớp, mỗi trường. 

Thứ tám, đối với các học sinh không thể học tập trực tuyến theo kế hoạch của 

nhà thì nhà trường, nhà trường cần quan tâm nhiều hơn, có kế hoạch riêng để tổ chức 

các hoạt động dạy học phù hợp với học sinh. 

Thứ chín, trên cơ sở kế hoạch dạy học trực tuyến của trường, nhà trường chỉ đạo 

và hướng dẫn tổ nhóm chuyên môn, cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết để 

thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Thứ mười, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để có sựu điều chỉnh kịp thời đảm 

bảo đạt kết quả tốt nhất trên cơ sở phát huy tốt đa các nguồn lực sẵn có. 

 3. Chế độ báo cáo 

 Các trường nộp Kế hoạch, phân công chuyên môn, thời khoá biểu, và danh sách 

ID, Pass, đường Link của tất cả các lớp học, giáo viên dạy học trực tuyến về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn cùng cấp để theo dõi, kiểm tra. Thời 

gian: chậm nhất thứ Tư ngày 07/9/2021. 

Trong trường hợp thay đổi phải cập nhập báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

trong thời gian sớm nhất.  

Các trường thông báo cho giáo viên bộ môn biết để chấp nhận khi lãnh đạo và 

chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo vào lớp học để kiểm tra.  

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                        
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CM. 
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