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Số: 2229/SGDĐT-VP
V/v Triển khai Công điện số 905/CĐBGDĐT ngày 10/09/2021về việc tổ chức
dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP;
- Các Đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/09/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19. Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) Triển khai Công điện số 905/CĐ-BGDĐT về tổ chức dạy học ứng
phó diễn biến dịch COVID-19 đến các phòng Chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Đơn vị trực
thuộc và Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, như sau:
- Quán triệt nội dung của công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/09/2021 về
việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung được phân công nghiên cứu tìm
giải pháp thực hiện bảo đảm đúng, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa
phương.
1. Văn phòng Sở
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến,
dạy học trên truyền hình cho giáo viên và cán bộ quản lý cho các đơn vị trực thuộc
Sở; Hướng dẫn sử dụng bài giảng trên truyền hình, kho học liệu số và bản mềm sách
giáo khoa tại các trang web của nhà xuất bản để tổ chức dạy học có hiệu quả trong
điều kiện thực hiện giãn cách xã hội.
- Tìm kiếm địa chỉ trang web nhà xuất bản về kho học liệu số và bản mềm sách
giáo khoa để phổ biến trong toàn ngành.
- Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tỉnh cho em” của Bộ
Thông tin và Truyền thông và Bộ GDĐT. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non,
học sinh phố thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực bị ảnh hưởng
nặng nề vì dịch COVID-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vì COVID-19.
2. Phòng Giáo dục Mầm non -Tiểu học- Sở GDĐT
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- Hướng dẫn triển khai tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền
hình các nội dung lí thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để
học tập. Đối với lớp 1, lớp 2 ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực
hiện kiếm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại
phải tổ chức ôn tập trước khi kiếm tra, đánh giá định kỳ. Đối với lớp 3 đến lớp 5 tổ
chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bố trợ, ưu tiên cho các
lớp cuối cấp. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian
như học trực tiếp trên lớp đế đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp
xúc với máy tính, điện thoại, tivi.
3. Phòng Giáo dục trung học-thường xuyên- Sở GDĐT
- Hướng dẫn dạy học trực tuyến đối với lớp 6 đến lớp 12 tổ chức dạy học trực
tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bố trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp.
Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực
tiếp trên lớp đế đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy
tính, điện thoại, tivi.
- Tăng cường phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình địa phương xây dựng
video bài giảng các nội dung cốt lõi theo hướng tinh giản của bài học, chủ đề các môn
học đế phát sóng trên đài phát thanh, trên truyền hình và bổ sung kho học liệu số. Chủ
động có phương án tiếp sóng, phát lại các bài giảng bảo đảm một môn học, lớp học
phải có ít nhất 2 khung giờ phát bài giảng truyền hình trong một ngày; kết hợp chuyển
tài liệu học tập đến tận tay học sinh tại những địa phương mà học sinh không đủ điều
kiện, khả năng tiếp cận học tập trực tuyến.
4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ để
phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phòng giáo dục và đào tạo thực hiện
nhiệm vụ được giao.
5. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
- Chủ động triển khai thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên
truyền hình các nội dung lí thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo
khoa để học tập. Đối với lớp 1, lớp 2 ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và
không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh
đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ. Đối với lớp 3
đến lớp 9 tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bố trợ, ưu
tiên cho các lớp cuối cấp. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo
dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh
khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi.
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- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến,
dạy học trên truyền hình cho giáo viên và cán bộ quản lý; hướng dẫn sử dụng bài
giảng trên truyền hình, kho học liệu số và bản mềm sách giáo khoa tại các trang web
của nhà xuất bản để tổ chức dạy học có hiệu quả trong điều kiện thực hiện giãn cách
xã hội.
- Triển khai hiệu quả theo văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Chương trình
“Sóng và máy tỉnh cho em” của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ GDĐT. Đặc
biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông thuộc khu vực bị ảnh
hưởng nặng nề vì dịch COVID-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh
khó khăn vì COVID-19.
6. Các Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở về các nội
dung liên quan đến Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/09/2021.
- Đối với lớp 12 tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền
hình là bố trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến
không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý
của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi.
- Theo văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT để triển khai hiệu quả Chương trình
“Sóng và máy tỉnh cho em” của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ GDĐT học sinh
thuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia
đình có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19.
Sở GDĐT đề nghị các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc
Sở và Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện trong thời gian
sớm nhất để bảo đảm công tác chuyên môn và phòng chống dịch COVID-19.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Vp UBND tỉnh (thay bc);
- LĐ Sở (ch/đ);
- Các Phòng CM, NV Sở (th/h);
- Website Sở (tt);
- Lưu: VT, VP, khanhnk.
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