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V/v triển khai nghiêm túc việc tổ chức dạy
học trực tuyến cho học sinh THCS và THPT

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT; các trường phổ thông có
nhiều cấp học;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ GDTX.
Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về quản lý và tổ chức dạy
học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Theo đó, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số
2560/SGDĐT-GDTrH-GDTX về một số lưu ý khi tổ chức triển khai dạy học trực
tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên theo
Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT.
Qua theo dõi việc thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục
thời gian qua, Sở GDĐT yêu cầu trưởng các 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 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. Thủ trưởng các CSGD nghiên cứu và tổ chức triển khai việc dạy học trực
tuyến theo đúng Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, Công văn số 2560/SGDĐTGDTrH-GDTX và Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của
Sở GDĐT; chủ động lập kế hoạch hoạt động giáo dục với nhiều phương án khác
nhau trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
2. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng cho năm học
2021-2022 và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo các phương án ứng phó
với tình hình dịch COVID-19, khi tổ chức dạy học trực tuyến, các CSGD cần bố trí
thời khóa biểu, lịch học trực tuyến khoa học, phù hợp với điều kiện tâm lý và lứa
tuổi của học sinh, không bố trí các tiết tự chọn, số tiết dạy trong một buổi học
không bố trí quá 4 tiết, trong một ngày không bố trí quá 7 tiết cho mỗi lớp học;
thời lượng mỗi tiết dạy trực tuyến không nhất thiết đủ 45 phút như dạy học trực
tiếp; giáo viên vào lớp học trước để chuẩn bị sắp xếp tổ chức lớp học, chú trọng
việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.
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3. Thủ trưởng các CSGD chủ động tổ chức nắm chắc các đường link (ID)
học trực tuyến ở mỗi lớp học, khuyến khích mỗi lớp có một đường link duy nhất
để học trực tuyến cho lớp học đó.
4. Thủ trưởng các CSGD chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tuyệt
đối không được lơ là, thiếu trách nhiệm, động viên, nhắc nhở học sinh nghiêm túc
thực hiện nội quy học tập và thông báo kịp thời với cha mẹ học sinh những vấn đề
cần hỗ trợ cho việc học tập của học sinh. Các tiết dạy trực tuyến bị lỗi do đường
truyền, cúp điện,… không tổ chức dạy học được thì có phương án tổ chức dạy bù
vào thời điểm thích hợp và thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ
về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) để được hướng
dẫn, giải quyết.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở
- Cổng thông tin điện tử sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
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