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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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V/v tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập,
tăng cường dạy học qua internet, trên
truyền hình trong thời gian nghỉ học để
phòng, chống Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
Thực hiện Công văn số 739/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền
hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;
Thực hiện Công văn số 632/SGDĐT-CTTT ngày 13 tháng 3 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học
cơ sở tiếp tục nghỉ học và thực hiện những việc cần làm để phòng, chống dịch
Covid-19 trong trường học,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện
chỉ đạo các cơ sở giáo dục:
1. Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập bằng nhiều hình thức: In và gửi bài
tập trực tiếp cho phụ huynh hoặc thông qua phương tiện công nghệ thông tin
như điện thoại, e-mail, Zalo, facebook, messenger,… đặc biệt chú ý đến việc
học chữ của học sinh lớp 1; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để nhận xét,
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh và có biện
pháp hỗ trợ kịp thời.
2. Lựa chọn công cụ để tổ chức dạy học, ôn tập qua internet phù hợp với
nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các
điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội hỗ trợ miễn phí các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập qua
internet (thông tin liên hệ có tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).
3. Khuyến khích, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh tham gia các
khoá học trực tuyến, sử dụng các phần mềm và tài liệu điện tử miễn phí (cần
tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và
hướng dẫn học sinh học tập); thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể học
sinh thông qua bảng thông tin của nhà trường, trên website của các đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu thêm Bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy-học
môn tiếng Anh phổ thông Smartschool của Công ty Cổ phần trường học thông
minh tại địa chỉ: smartschool.edu.vn được miễn phí trong thời gian từ ngày
10/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Giáo viên và học sinh đăng kí tài khoản tại
địa chỉ http://tiny.cc/z27glz. Sau thời gian trải nghiệm miễn phí, phần mềm sẽ

bắt đầu thu phí từ ngày 02/5/2020 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh,
học sinh.
+ Đối với cấp Tiểu học: Trải nghiệm lớp 3 và lớp 4;
+ Đối với cấp THCS: Trải nghiệm lớp 6 và lớp 7.
(Để được hỗ trợ tư vấn về chương trình trải nghiệm phần mềm Tiếng Anh
phổ thông Smartschool, vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau :
Công ty Cổ phần Trường học Thông minh
Mail: namanbook.edu@gmail.com ;
Ông Thiện Thanh - Điện thoại: 0903.522.749)
4. Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học do
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trên
kênh VTV7 và một số kênh truyền hình khác được đăng tải trên cổng thông tin
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để kịp thời
giải quyết./.
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