
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /SGDĐT-GDTrH-TXCN

V/v báo cáo tình hình dạy học trực
tuyến trong thời gian tạm nghỉ học để

phòng chống dịch Covid-19

Đồng Tháp, ngày    tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện dạy học trực tuyến trong thời gian tạm
nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp
yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình triển khai Công văn 343/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 31 tháng 3
năm 2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn dạy học qua internet trong thời gian tạm nghỉ
học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu phụ lục 1 đính kèm) tính đến thời điểm
ngày 18 tháng 04 năm 2020. Báo cáo cần chính xác, ngắn gọn, tập trung vào kết quả thực
hiện theo nội dung yêu cầu. 

2. Triển khai, giới thiệu đến học sinh, cha mẹ học sinh lịch phát sóng của Đài Truyền
hình Việt Nam trên kênh VTV7 (Xem phụ lục 2 đính kèm). Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm,
giáo viên bộ môn quan tâm đôn đốc, nhắc nhỡ và theo dõi việc tham gia học tập của học
sinh trên truyền hình. Sau mỗi nội dung học sinh được học trên truyền hình, giáo viên bộ
môn phải chủ động tương tác với học sinh bằng cách trao đổi, giao việc, giao nhiệm vụ để
củng cố kiến thức đã học và định hướng các nội dung sẽ học tiếp theo bằng các hình thức trên
mạng internet đồng thời làm cơ sở để đánh giá, cho điểm học sinh cột kiểm tra thường xuyên.

Theo dõi, cập nhật lịch phát sóng vào thứ 6 hàng tuần tại cổng thông tin của Bộ GDĐT
(www.moet.gov.vn) đồng thời giới thiệu lịch phát sóng của đài truyền các địa phương để học
sinh tham khảo (Phụ lục 3 đính kèm).

3. Giới thiệu đến giáo viên và học sinh các website hỗ trợ dạy và học trên internet (phụ
lục 4 đính kèm).

4. Thời gian gửi  báo cáo file mềm (theo mẫu phụ lục 1) về Sở GDĐT trước ngày
22/4/2020 qua phòng GDTrH-TX&CN địa chỉ email: phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ với Sở GDĐT (qua
Phòng GDTrH-TX&CN) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (để t/h);
- Trung tâm Huấn luyện TDTT (để t/h);
- Giám Đốc, các Phó GĐ (để b/c);
- Lưu: VT, Th, 02b.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Danh

mailto:phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn
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