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V/v báo cáo triển khai thực hiện dạy học 
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Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố 

 

Ngày 01/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Ban hành Công văn số 

2114/SGDĐT-GDMNTH về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối 

với cấp tiểu học; trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 

chương trình dạy học trực tuyến cụ thể đối với từng khối lớp nhằm khắc phục tác 

động của dịch Covid19. Ngày 15/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục Ban 

hành Công văn số 2233/SGDĐT-GDMNTH về việc triển khai dạy học trên truyền 

hình môn Tiếng Việt và môn Toán đối với học sinh lớp 1, lớp 2 bắt đầu từ ngày 

20/9/2021. Để có cơ sở đánh giá và tiếp tục xây dựng các giải chỉ đạo thực hiện 

dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cấp tiểu học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện dạy học trực tuyến 

và dạy học qua truyền hình cụ thể về những thuận lợi, khó khăn, biện pháp đã làm 

và kết quả đạt được với từng nội dung như sau: 

1. Tình hình về sĩ số học sinh (tổng số học sinh của huyện/thị xã/thành phố; 

trong đó số học sinh tham gia học trực tuyến tại địa phương, số học sinh của địa 

phương đang ở tỉnh khác chưa về kịp, số học sinh tỉnh khác tham gia học tại địa 

phương) 

2. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lý 

3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ về kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin, các phần mềm trong tổ chức dạy học trực tuyến  

4. Công tác tuyên truyền phối hợp với cha mẹ học sinh về dạy học trực 

tuyến và dạy học qua truyền hình 

5. Trang bị sách giáo khoa, công tác phối hợp thực hiện ủng hộ, trao tặng 

các thiết bị học trực tuyến cho học sinh 

6. Đề xuất, kiến nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo theo các 

nội dung trên và nộp về Sở GDĐT trước ngày 30/9/2021 qua địa chỉ Email: 

trinhvanhung767905@gmail.com./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu : VT, GDMNTH (HungTV). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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