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An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v đóng góp video bài giảng 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.
Tiếp theo Công văn số 818/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/3/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai dạy học qua internet cấp
THCS, THPT trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do ảnh hưởng của dịch
Covid-19 năm học 2019-2020;
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT,
trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các cơ sở giáo dục (CSGD) có
học viên hệ GDTX (gọi chung là CSGD) gửi video bài giảng về Sở GDĐT đế tổ
chức thẩm định và phổ biến trên trang thông tin chung của ngành, cụ thể:
1. Quy định đặt tên tập tin video theo mẫu
- Địa chỉ Email trường_Môn học_lớp_tên bài học
- Ví dụ: C2nguyentraiLX_Toan_10_Bat_dang_thuc.mp4
- Lưu ý: Hệ thống chỉ chấp nhận địa chỉ email của trường do Sở khởi tạo
theo cấu trúc tentruong@angiang.edu.vn.
2. Truy cập vào địa chỉ email của trường, mở liên kết
“https://bit.ly/3bmoTzD” và tải lần lượt từng tập tin cần chia sẻ lên hệ thống (liên
kết này có gửi kèm trong email).
3. Thời gian gửi tập tin: đến hết ngày 25/4/2020.
Mọi thông tin cần trao đổi, các CSGD liên hệ qua địa chỉ email:
phonggdtrh@angiang.edu.vn hoặc điện thoại số: 0296 3857797.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website 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

