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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp
về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19
_______________________

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với
tình hình dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan,
nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí
Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng
Chính phủ, các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công
nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình
Việt Nam, Truyền hình thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập
đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,
đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Ban quản lý Đề án Hệ tri
thức Việt số hóa và các cơ quan liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục
và Đào tạo báo cáo tình hình năm học mới 2021 - 2022, ý kiến phát biểu của các
đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thành
nhiệm vụ năm học 2020-2021 và chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022 trong bối
cảnh dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương đã khai
giảng năm học mới cũng như những địa phương chưa thể khai giảng, tình hình
dịch bệnh có tác động, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học. Một bộ phận học
sinh chưa có đủ điều kiện tiếp cận bình đẳng đối với việc học trực tuyến. Dạy và
học trực tuyến và qua truyền hình còn nhiều bất cập với học sinh tiểu học.
Để bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ năm học
2021 - 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều khả năng tiếp tục diễn biến
phức tạp ở nhiều địa phương; đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ và cơ quan
liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung
thực hiện nhiệm vụ sau đây:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Ưu tiên bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong điều kiện dịch bệnh,
đặc biệt trong điều kiện chưa triển khai tiêm vắc xin được cho lứa tuổi học sinh.
Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, không để dịch bệnh lây lan.
Đối với các địa phương phải giãn cách xã hội dài ngày cần chủ động điều chỉnh
kế hoạch năm học; có phương án đặc cách kết thúc năm học, thi cuối cấp, tuyển
sinh nếu cần thiết.
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b) Theo đúng chức năng phân cấp quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn,
chủ động phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể phân công
cho các Bộ, ngành như dưới đây.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Đối với các khu vực
chưa thể tổ chức học tập trung tại trường lớp cần kết hợp đồng bộ giữa các
phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, phát phiếu học tập nhằm bảo
đảm chất lượng dạy và học, nhất là đối với học sinh tiểu học, học sinh các lớp
học theo sách giáo khoa mới.
b) Giảm tải chương trình phù hợp với điều kiện và phương thức học trực
tuyến, học qua truyền hình. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học tránh quá căng
thẳng hoặc hình thức, hời hợt. Đặc biệt lưu ý phương châm “học mà chơi, chơi
mà học” đối với học sinh bậc tiểu học và các tác động tiêu cực đối với sức khỏe,
tâm sinh lý của các cháu khi phải tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại, tivi.
c) Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá, thi cử (nhất là các kỳ thi phục
vụ cho việc chọn trường, chọn lớp đầu cấp; thi tốt nghiệp trung học phổ thông,
tuyển sinh đại học) phù hợp với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch bệnh,
tất cả nhằm bảo đảm công bằng, quyền lợi của học sinh.
d) Chú trọng hơn nữa trong bảo đảm công bằng giữa thành thị và nông
thôn, giữa nơi có dịch và không có dịch. Đặc biệt lưu ý đối tượng là học sinh
nghèo trong vùng có dịch. Có chương trình huy động nguồn lực tổng thể từ ngân
sách nhà nước kết hợp với tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng
hộ, tài trợ các phương tiện học tập (máy tính, máy thu hình, thiết bị công nghệ)
cho học sinh, nhất là những học sinh nghèo trong vùng dịch; các doanh nghiệp
viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đường truyền, miễn, giảm giá cước
cho học sinh, sinh viên và giáo viên.
đ) Chỉ đạo xây dựng, lựa chọn hệ thống bài giảng bảo đảm chất lượng để tổ
chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; khẩn trương biên soạn bài
giảng, học liệu trực tuyến cho lớp 2 và lớp 6 theo chương trình, sách giáo khoa
mới. Phát triển ngân hàng học liệu mở, bài giảng trực tuyến đa phương tiện; chỉ
đạo, huy động các tổ chức giáo dục bài giảng trực tuyến đóng góp vào ngân
hàng học liệu, bài giảng trực tuyến của ngành Giáo dục. Phối hợp với các tỉnh
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình, các cơ
sở giáo dục trên địa bàn có trách nhiệm đóng góp, cùng xây dựng ngân hàng học
liệu, bài giảng trực tuyến để từ đó lựa chọn những học liệu, bài giảng chất
lượng, phù hợp.
e) Chủ trì, thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Kênh Truyền
hình Nhân dân về kế hoạch phát sóng các bài giảng qua truyền hình, đài phát
thanh cụ thể, chi tiết từng môn học, lớp học, cấp học bảo đảm diện bao phủ tốt
nhất; làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
cùng các đài phát thanh, truyền hình địa phương để 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”.
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3. Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.
b) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm đường truyền Internet
phục vụ việc học trực tuyến; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá
cước viễn thông, Internet cho học sinh vùng khó khăn để học trực tuyến trong
giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
c) Tham gia kêu gọi, huy động hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học tập cho học
sinh nghèo ở trong vùng dịch nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục
trực tuyến, giáo dục từ xa.
4. Đài Truyền hình Việt Nam
a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng kho học liệu mở phục vụ
việc học và tự học suốt đời trên hệ sinh thái truyền hình giáo dục Việt Nam”
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30
tháng 7 năm 2021.
b) Tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, thẩm
định hệ thống bài giảng cho học sinh các cấp theo lộ trình thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông mới để phát sóng trên Kênh truyền hình Giáo dục quốc
gia VTV7 và các kênh truyền hình khác để học sinh học tập trong thời gian có
dịch; xây dựng học liệu phục vụ việc giảng dạy trực tuyến và trực tiếp trong năm
học 2021-2022 và những năm học tiếp theo.
5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Kênh Truyền hình nhân dân phối hợp
chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, sắp xếp học liệu, bài giảng
truyền hình lên lịch phát sóng bảo đảm diện bao phủ tốt nhất trong cả nước.
6. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo
dõi việc triển khai thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng
9 năm 2021.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, địa
phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Đài Truyền hình VN, Đài
Tiếng nói VN, Thông tấn xã VN, Đài
Truyền hình kỹ thuật số VTC, Kênh Truyền
hình nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TKBT.
- Lưu: VT, KGVX (3).Nam
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