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V/v hướng dẫn triển khai và yêu 

cầu báo cáo giải pháp dạy học qua 

truyền hình, dạy học trực tuyến 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hưng Yên, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện/TP/TX; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện/TP/TX; 

- Các trường TCCN có học sinh THPT; 

- Các đơn vị giáo dục trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo v/v tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học 

để phòng, chống dịch Covid-19;  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GDĐT các huyện/TP/TX, trường THPT, 

trường PT có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX các huyện/TP/TX, các trường 

Cao đẳng/Trung cấp có học viên GDTX thực hiện nội dung sau: 

1. Rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng 

dẫn Số: 1355/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối 

với GDTrH (CV 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện chương trình phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018) để tổ chức dạy học qua 

internet, trên truyền hình một cách phù hợp.  

2. Các nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và 

điều kiện thực tế của từng trường, chú ý đến các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học 

qua internet có chất lượng. Ngoài các hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến miễn phí Sở 

đã giới thiệu trước đây, các đơn vị tham khảo áp dụng hệ thống này của trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội xây dựng tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@alom.vn. 

3. Sở GDĐT đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức dạy 

học trên truyền hình, yêu cầu các đơn vị quán triệt giáo viên để theo dõi và hướng dẫn 

học sinh học trên truyền hình Hưng Yên, đồng thời có phương án điểm danh học sinh 

theo học. Lịch phát sóng cụ thể (CV 403 của Sở) và xem lại các bài học có tại địa chỉ 

website hungyentv.vn. 

- Ngoài kênh truyền hình Hưng Yên, các đơn vị có thể tham khảo các bài học do 

Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phát trên kênh VTV7 

hoặc một số kênh khác được công bố trên trang httt://www.moet.gov.vn. 

4. Các trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học 

và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, truyên truyền hình; phối 

hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua 

internet, trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã 

giao cho học sinh. 

5. Các nhà trường triển khai kho học liệu số dùng chung (nếu có); hướng dẫn cán 

bộ, giáo viên học sinh phổ thông khai thác sử dụng kho bài giảng điện tử e-learning 

của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://elearning.moet.edu.vn/. 

https://olm.vn/
mailto:a@alom.vn
https://elearning.moet.edu.vn/
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6. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp họp, học trực tuyến trong mùa dịch viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19 do Viettel Hưng Yên cung cấp, gồm: 

6.1. Hội nghị truyền hình trực tuyến VROOM 

Họp trực tuyến thông qua nền tảng Video/Audio, kết nối đa điểm, có thể kết nối 

từ các thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng hoặc các thiết bị phổ thông như PC, 

Laptop, Mobile, Tablet. Mục đích sử dụng để họp, chỉ đạo, điều hành trực tuyến dựa 

trên các thiết bị kết nối Internet. 

6.2. Mạng xã hội quản lý học tập ViettelStudy 

Mạng xã hội quản lý học tập trực tuyến ViettelStudy là giải pháp giúp các nhà 

trường kết nối với học sinh và phụ huynh, cho phép xây dựng cộng đồng người dùng 

giáo dục, tổ chức dạy, học, thi trực tuyến. Cho phép giáo viên giảng dạy trực tuyến 

thông qua tính năng lớp học tương tác, kịp thời củng cố kiến thức cho học sinh trong 

thời gian nghỉ học (giải pháp được Viettel cung cấp miễn phí tại địa chỉ 

https://viettelstudy.vn ). 

7. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá kết quả 

học tập qua internet, trên truyền hình của học sinh. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, 

tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những 

nội dung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội 

dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. 

8. Các đơn vị báo cáo: (theo mẫu) 

- Danh sách cơ sở giáo dục có tổ chức họp, dạy học trực tuyến, bằng hình thức 

nhập trực tiếp vào mẫu nhập trực tuyến do Sở GDĐT cung cấp hoặc gửi email về địa 

chỉ: vanphong.sohungyen@moet.edu.vn trước ngày 25/3/2020. 

- Danh sách địa chỉ các trang mạng của giáo viên/nhà trường có tổ chức dạy học 

trực tuyến về địa chỉ email phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn trước ngày 

25/3/2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: 

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên phòng GDTrH-GDTX, ĐT 0982130234, 

Ông Trần Văn Dũng – Phó chánh văn phòng, ĐT 0904186364 hoặc 

0962143688, 

Ông Phạm Tuấn Đạt – Nhân viên Viettel Hưng Yên, ĐT 0989081799./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Ban Giám đốc;  

 - Viettel Hưng Yên; 

 - Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
 

  

https://viettelstudy.vn/?page=landingPage
mailto:phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn
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MẪU  

BÁO CÁO CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  

CÓ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Công văn 416/ SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2020) 

 

 

ĐƠN VỊ:…………………………… Ngày….. tháng 3 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

 

TT Tên trường Cấp học 

Công cụ/giải pháp 

/Địa chỉ truy cập họp, học trực 

tuyến 

Số lượng học 

sinh tham gia 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Cán bộ cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Đường dẫn để nhập trực tuyến: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn2TcELp_XHL4bH4b6M0QsJsyB_SPrNkjCWXgsyE

lmc/edit?usp=sharing 
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MẪU  BÁO CÁO  

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TRANG MẠNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Công văn 416/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2020) 

 

 

ĐƠN VỊ:…………………………… Ngày….. tháng 3 năm 2020 

 

 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TRANG MẠNG CÓ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

 

TT Tên trường Cấp học Địa chỉ truy cập học trực tuyến 
Số lượng học 

sinh tham gia 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Cán bộ cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
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