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Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2021

V/v tổ chức dạy học ứng phó dịch
Covid-19 năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị;
- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX các huyện,
thành, thị.
Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19
trên thế giới cũng như tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thực
hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19,
để các cơ sở giáo dục chủ động trong việc tổ chức dạy học ứng phó với dịch
bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương và các giải pháp
tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19
Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường; để đảm bảo đồng thời hai mục tiêu vừa dạy học, vừa phòng chống
dịch hiệu quả, một trong những giải pháp phù hợp nhất hiện nay là dạy học trực
tuyến. Điều này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát
biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm
học 2021-2022 do Chính phủ tổ chức trực tuyến với các tỉnh thành trong cả
nước vào sáng ngày 28/8/2021. Trong giai đoạn này, sự ủng hộ các chủ trương,
giải pháp dạy học của nhà trường đến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng
cộng đồng xã hội sẽ tăng thêm sức mạnh cho thầy và trò vượt qua khó khăn,
thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, Giám đốc trung tâm
GDTX, GDNN-GDTX tập trung làm tốt công tác truyền thông theo các nội
dung sau:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành thị, Hiệu trưởng các cơ sở
giáo dục phổ thông, Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX các huyện,
thành, thị quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày
30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học
trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
và Công văn số 1712/SGD&ĐT-GDTH, GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở GDĐT
hướng dẫn dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 cho toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên học sinh và phụ huynh được biết và đồng hành cùng Ngành giáo
dục.
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- Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, của phụ huynh và học sinh từng
lớp, Hiệu trưởng nhà trường chủ động, linh hoạt sử dụng nhiều giải pháp, hình
thức tổ chức dạy học sau: trực tuyến, trực tuyến kết hợp với trực tiếp, hay các
giải pháp khác như giao bài trực tiếp, phiếu giao bài, qua zalo, messenger…, để
hoàn thành chương trình.
- Dạy học trực tuyến là hình thức hỗ trợ cho quá trình dạy học, vì vậy các
nhà trường cần tranh thủ “thời gian vàng” để tăng thời lượng dạy học trực tiếp,
như dạy học 2 buổi/ngày, dạy học vào các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ Nhật) để tập
trung giảng dạy các nội dung trọng tâm, cốt lõi; củng cố, hệ thống lại nội dung
trong thời gian các em học trực tuyến.
- Trong thời gian học sinh trực tuyến, lựa chọn các nội dung kiến thức cơ
bản theo các mức độ nhận biết, thông hiểu (mức 1, mức 2) để giảng dạy, hướng
dẫn học sinh tự học hoàn hoàn thành nội dung bài học. Các kỹ năng, mức độ còn
lại cao hơn, tổ chức dạy cho học sinh khi học trực tiếp.
- Để kết hợp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến, các cơ sở giáo dục
cần triển khai đồng bộ tổ chức dạy học trên hệ thống quản lý học trực tuyến
(LMS):
+ Đối với cấp tiểu học: Trước mắt, để thuận tiện cho học sinh, phụ huynh,
giáo viên triển khai dạy học trực tuyến ngay từ đầu năm học khi chưa chuẩn bị
đầy đủ các điều kiện tham gia trên hệ thống LMS; trong thời gian 01 tháng (từ
ngày 06/9/2021 đến ngày 06/10/2021), các cơ sở giáo dục, giáo viên có thể linh
hoạt dạy học trực tuyến trên các phần mềm khác nhau. Trong thời gian này, vừa
dạy học vừa tiến hành, kiểm tra, rà soát, chuẩn bị, bổ sung các điều kiện cần
thiết đảm bảo cho dạy học trên hệ thống LMS. Từ ngày 07/10/2021 trở đi, việc
dạy học trực tuyến phải được triển khai đồng bộ trong tất cả các cơ sở giáo dục
trên hệ thống LMS.
+ Đối với cấp THCS và THPT: Triển khai trên hệ thống LMS ngay từ đầu
năm học, tuần đầu tiên tập trung ôn tập, hệ thống các kiến thức đã học đồng thời
kiểm tra, rà soát, bổ sung các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức dạy học đồng
bộ trên hệ thống LMS.
- Các cơ sở giáo dục rà soát, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của từng học
sinh, có phương án kịp thời hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
không đủ thiết bị, không có khả năng tham gia học trực tuyến.
2. Nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tăng cường công tác truyền thông để toàn thể giáo viên, học sinh, phụ
huynh ủng hộ các chủ trương, giải pháp dạy học trong bối cảnh hiện nay.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo
phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đảm bảo quy định về phòng
chống dịch.

3

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thống kê cụ thể danh sách từng học sinh
không đủ thiết bị và các điều kiện khác để học trực tuyến, từ đó có phương án hỗ
trợ phù hợp.
- Bố trí cán bộ có trình độ, kinh nghiệm dạy học trực tuyến hỗ trợ các
trường, giáo viên gặp khó khăn khi triển khai dạy học trực tuyến trên hệ thống
LMS.
Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện phương án tổ chức dạy
học.
3. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục
- Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường phục
vụ dạy học trực tuyến để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung; yêu cầu các
đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cam kết đảm bảo đường truyền thông suốt
trong quá trình dạy học trực tuyến; nắm chắc điều kiện học tập của từng học
sinh để có phương án hỗ kịp thời; hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
không đủ điều kiện học trực tuyến; báo cáo về Phòng, Sở (theo quy định phân
cấp) về các khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
- Động viên, khuyến khích giáo viên tận tâm, tận lực, tận tụy, tâm huyết,
trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tất cả vì học sinh.
- Chịu trách nhiệm trước Sở, trước Phòng về dạy học trực tuyến, kết quả
học tập của học sinh; giải đáp, hỗ trợ kịp thời mọi băn khoăn, vướng mắc của
phụ huynh, học sinh trong quá trình dạy học.
- Kịp thời động viên, khích lệ, có cơ chế thúc đẩy cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, học sinh đơn vị mình sáng tạo trong chuẩn bị các điều kiện, tổ
chức dạy học trực tuyến đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập có
chất lượng.
- Đối với cơ sở giáo dục tiểu học:
+ Ưu tiên tập trung dạy học trực tuyến các môn học Tiếng Việt, Toán,
Ngoại ngữ; riêng đối với lớp 1, lớp 2 tập trung ưu tiên môn Tiếng Việt, Toán.
+ Phát huy tối đa tác dụng bộ sách mềm, sách, học liệu điện tử, hướng dẫn
phụ huynh cách kết nối với tivi hoặc các thiết bị khác để hỗ trợ học sinh học tập.
+ Tùy điều kiện từng trường, thống nhất với phụ huynh khung giờ phù
hợp nhất để dạy học trực tuyến; đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo phân chia
các khung giờ hợp lý cho từng cấp học để khai thác tối đa thiết bị. Với mục tiêu,
một thiết bị có thể sử dụng cho nhiều người học trong cùng một gia đình; đảm
bảo việc truy cập vào phần mềm được thông suốt, hạn chế trường hợp cùng thời
điểm có nhiều tài khoản đăng nhập vào một hệ thống, ảnh hướng đến chất lượng
đường truyền.
+ Đối với các điểm trường có đa số học sinh không đủ điều kiện học trực
tuyến (không đủ thiết bị, không có mạng internet…), do đặc điểm các điểm
trường này ở vùng sâu, xa, biệt lập, số học sinh/lớp ít, có thể chia học sinh theo
các nhóm nhỏ để dạy học trực tiếp đảm bảo quy định phòng chống dịch. Riêng
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đối với học sinh lớp 1, phân công tất cả giáo viên của điểm trường đó, mỗi giáo
viên trực tiếp hỗ trợ một hoặc một số học sinh. Ngoài ra, trong thời gian đầu
năm học, khi các trường mầm non chưa tựu trường, các Phòng Giáo dục và Đào
tạo có thể chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non cử giáo viên mầm non tại các
điểm trường lẻ cùng hỗ trợ học sinh lớp 1 cách phát âm, cách viết…,trong
những tuần đầu tiên của năm học.
+ Để giúp học sinh, phụ huynh, giáo viên dạy học lớp 1 tự tin khi tham
gia dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng các video
clip hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cho con em học trực tuyến,
cách hỗ trợ học sinh khi tham gia học trực tuyến và cách giúp đỡ học sinh tự học
tiếp tục hoàn thành nội dung bài học theo hướng dẫn của giáo viên; Xây dựng
các video clip dạy học trực tuyến một số bài học môn Tiếng Việt và Toán. Cơ sở
giáo dục có trách nhiệm cung cấp các video clip này cho giáo viên, học sinh,
phụ huynh tham khảo trước ngày khai giảng năm học mới.
- Các cơ sở giáo cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail người đại
diện nhà trường, để trả lời các thắc mắc, giải đáp các câu hỏi, tư vấn hỗ trợ học
sinh, phụ huynh trong quá trình dạy học.
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế
hoạch của các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục; kịp thời động viên khen
thưởng các tập thể, cá nhân, có đóng góp tích cực, sáng tạo trong dạy học trực
tuyến; đồng thời xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Giám
đốc các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các trung tâmGDTX, GDNN-GDTX
huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi khó khăn vướng
mắc phản ánh về Sở (qua phòng GDTH, Ông: Nguyễn Hồng Hoa, số ĐT:
0915545789, mail: hoanh@nghean.edu.vn. Phòng GDTrH, Ông: Nguyễn Tiến
Dũng, số ĐT: 0912625925, mail: dungnt@nghean.edu.vn ), để được hướng dẫn
giải quyết./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thành, thị (để p/h c/đ);
- Đ/c Giám đốc, các Đ/c PGĐ Sở;
- Công đoàn Giáo dục Nghệ An;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP,TH,TrH 2021
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