UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai thực hiện nghiêm túc dạy
học qua mạng internet cấp THCS, THPT
trong thời gian học sinh không đến trường
do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ GDTX.
Thực hiện Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 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 dịch Covid-19 năm học 2019-2020;
Theo đó, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Sở GDĐT ban hành Công văn số
818/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc triển khai dạy học qua internet cấp trung
học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trong thời gian học sinh nghỉ
học ở trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học 2019-2020.
Căn cứ báo cáo trực tuyến thống kê tình hình triển khai dạy học qua
internet của các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh vào ngày 09 tháng 4
năm 2020, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng các phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường
THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các CSGD có học viên
hệ giáo dục thường xuyên (gọi chung là thủ trưởng các CSGD) nghiêm túc triển
khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Đề nghị thủ trưởng các CSGD nghiên cứu và triển khai thực hiện
nghiêm túc Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH; trong đó cần hiểu đúng, đầy đủ,
chính xác quy định của Bộ GDĐT về việc tổ chức dạy học qua internet để triển
khai thực hiện một cách có hiệu quả. Theo đó, Sở cũng đề nghị các CSGD triển
khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở liên quan đến việc dạy
học qua internet, dạy học qua truyền hình và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy
học học kỳ II năm học 2019-2020 (Công văn số 811/SGDĐT-GDTrH-GDTX
ngày 27 tháng 3 năm 2020, Công văn số 818/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30
tháng 3 năm 2020 và Công văn số 854/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01 tháng 4
năm 2020).
2. Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các CSGD cần huy động giáo viên, bố
trí thời khóa biểu, tiến hành dạy học qua internet tất cả các môn học từ lớp 6 đến
lớp 12 (trừ các môn không tham gia đánh giá xếp loại học lực theo Thông tư số
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT); xác
định rõ: việc dạy học qua internet vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp nhằm giúp
giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy học, học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập,
nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.
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3. Các CSGD cần linh hoạt, tổ chức đa dạng hình thức triển khai học tập
qua mạng internet, có thể tổ chức ghi hình và đưa bài giảng lên mạng internet
hoặc trang web của nhà trường, thông báo rộng rãi để học sinh vào truy cập và
tham gia học tập. CSGD tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi
nội dung và hình thức dạy học của nhà trường hiện nay là giảng dạy kiến thức
học kỳ II năm học 2019-2020 để học sinh biết và tham gia học tập, cha mẹ học
sinh hiểu đúng và phối hợp cùng với nhà trường theo dõi, quản lý tình hình học
tập của học sinh tại nhà.
4. Thủ trưởng các CSGD chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo vên chủ nhiệm
tuyệt đối không được lơ là, thiếu trách nhiệm, tăng cường việc theo dõi điểm
danh, quản lí, tổ chức kiểm tra sau mỗi nội dung học tập, nhắc nhở học sinh
nghiêm túc thực hiện nội quy học tập, có xếp loại chuyên cần hàng tháng và
thông báo kịp thời với cha mẹ học sinh về ý thức, nề nếp, kết quả học tập của
học sinh lớp mình.
5. Thủ trưởng các CSGD có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, quản lý, kiểm
tra việc triển khai thực hiện dạy học qua internet tại đơn vị; thường xuyên động
viên, nhắc nhở giáo viên, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời
khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan quản lý cấp trên khen thưởng những cá nhân
tích cực; đồng thời có biện pháp phê bình, nhắc nhở những giáo viên thiếu tinh
thần trách nhiệm. Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, thủ trưởng các CSGD
đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học qua internet của từng giáo viên tại đơn vị
và có thể sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
giáo viên đó vào cuối năm học 2019-2020.
6. Thủ trưởng các CSGD theo dõi và báo cáo định kỳ hàng tuần về tình
hình dạy học qua internet về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục
thường xuyên) chậm nhất 10 giờ 00 phút sáng thứ Năm hàng tuần, thực hiện
theo mẫu thống kê online có gửi kèm (đã thực hiện từ ngày 09/4/2020). Sở
GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học qua mạng internet
của các CSGD trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19.
Mọi thông tin cần biết, các đơn vị liên hệ về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung
học và Giáo dục thường xuyên) để được hướng dẫn thêm.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTrH);
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Trần Tuấn Khanh
2

