
 1 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 468 /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v triển khai hướng dẫn giáo viên, học 

sinh dạy và học qua mạng internet trong 

thời gian học sinh nghỉ học để phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

(Covid- 19)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

       An Giang, ngày   17  tháng  02  năm  2020  

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT); 

- Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục thường xuyên. 

 

 Tiếp theo Công văn số 372 /SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10/02/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trong và sau thời gian tạm nghỉ 

để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.  

Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các cơ 

sở Giáo dục thường xuyên (gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) tổ chức triển khai 

thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:  

1. Tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn giáo viên, học sinh dạy 

và học qua mạng internet (dạy học trực tuyến) trong thời gian học sinh nghỉ học để 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid- 19). Nội dung dạy và học 

trực tuyến chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự học, giáo viên giao nhiệm vụ học tập 

cho học sinh nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức, học sinh làm bài và trả kết quả 

cho giáo viên qua mạng; ưu tiên tổ chức thực hiện đối với học sinh lớp 9 và học 

sinh THPT, khuyến khích các khối lớp dưới (nếu có đủ điều kiện). 

2. Chủ động phối hợp với Viettel An Giang, VNPT An Giang và các đơn vị 

khác (nếu thấy tiện ích) để cung cấp tài khoản học tập miễn phí cho giáo viên và 

học sinh; trước mắt tổ chức triển khai tập huấn lại cho giáo viên và hướng dẫn học 

sinh tham gia học trực tuyến trên cơ sở nội dung đã được hướng dẫn tại Hội nghị, 

tập huấn trực tuyến do Sở GDĐT phối hợp với Viettel An Giang và VNPT An 

Giang tổ chức vào ngày 14/02/2020.  

3. Chậm nhất ngày 20/02/2020, Thủ trưởng các đơn vị hoàn thành việc xây 

dựng kế hoạch, phối hợp với nhà mạng cấp tài khoản, gửi tài liệu hướng dẫn sử 

dụng cho giáo viên và học sinh. Các đơn vị cần thông tin, phổ biến, tuyên truyền 

đến cha mẹ học sinh để phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập ở 
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nhà; quán triệt đầy đủ nội dung Công văn này đến giáo viên để tăng cường hơn nữa 

trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.  

4. Chỉ đạo giáo viên và tổ chuyên môn tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua 

mạng; giáo viên và tổ chuyên môn thống nhất nội dung trước khi gửi bài cho học 

sinh trên mạng. Thủ trưởng các đơn vị công khai lịch gửi bài của giáo viên bộ môn 

và thời gian phản hồi kết quả học tập của học sinh để cha mẹ học sinh biết và theo 

dõi hỗ trợ; đồng thời là căn cứ để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên 

trong đơn vị; kết quả triển khai thực hiện (mẫu sẽ gửi sau qua email) gửi về Sở 

(Phòng GD Trung học và GDTX) qua địa chỉ email: số lượng học sinh và giáo viên 

tham gia, số môn học, kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn, rút kinh 

nghiệm, đề xuất, kiến nghị … 

5. Trường hợp học sinh gặp khó khăn về điều kiện, phương tiện công nghệ 

thông tin, nhà trường cần có giải pháp linh hoạt khác (giao nhiệm vụ cho giáo viên 

chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn gửi tài liệu giấy hoặc gửi qua email hay bằng 

liên lạc khác …). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nội dung Công văn 

này./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTrH); 

- UBND tỉnh An Giang;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin của Sở; 

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Diễm  
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