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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục 

 trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19  

và khi học sinh đi học trở lại 
 

 

Thực hiện Công văn số 265//HD-SGDĐT ngày 29/01/2021 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo 

dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học 

sinh đi học trở lại, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị giáo dục trên địa bàn thị 

xã triển khai Kế hoạch tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục qua internet trên 

trên các nền tảng trực tuyến và truyền hình (sau đây gọi chung là dạy học trực 

tuyến) cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống 

dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức việc dạy học trực tuyến cùng các hình thức dạy học khác đã 

được Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT hướng dẫn chi tiết, đầy đủ từ năm học 2019-

2020 và trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của các cấp 

học, phù hợp với từng trường, từng đối tượng học sinh. Giúp học sinh được học 

tập thực hiện chương tr nh giáo  ục phổ thông trong thời gian nghỉ học để 

phòng, chống Covi -19. 

2. Thực hiện hiệu quả chỉ đạo “Học sinh tạm dừng đến trường nhưng 

không ngừng học” cho tất cả các đối tượng học sinh. 

3. Khai thác tối đa, hiệu quả nguồn học liệu của thị xã (trên các hệ thống 

https://e-learning.dongtrieu.edu.vn, https://www.youtube.com/dtvdongtrieu, 

https://lichsu.dongtrieu.edu.vn), tỉnh Quảng Ninh và Bộ GD&ĐT đã được xây 

dựng từ những năm học trước, nhất là các bài giảng trực tuyến, bài giảng 

Elearning, bài giảng qua truyền hình từ đầu năm 2020 khi học sinh phải nghỉ 

học để phòng chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Chuẩn bị tổ chức hoạt động dạy học 

1.1. Các đơn vị phải chủ động xây dựng Kế hoạch phù hợp với từng cơ sở 

giáo dục để tổ chức triển khai việc dạy học ngay khi học sinh phải nghỉ học để 

phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại nhằm hoàn thành Kế 

hoạch năm học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và của tỉnh; Riêng việc phòng, 

chống dịch lần này, Kế hoạch của các trường học phải đảm bảo: 

- Việc tổ chức triển khai dạy học phải được thực hiện từ Thứ 2, ngày 

01/02/2021; 

https://e-learning.dongtrieu.edu.vn/
https://www.youtube.com/dtvdongtrieu
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- Khi học sinh đi học trở lại, cần phối hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học 

trực tuyến một cách hợp lý để  uy tr , phát huy ưu điểm của hình thức dạy học 

trực tuyến nhằm chủ động triển khai ngay khi cần thiết. 

1.2. Việc xây dựng Kế hoạch dạy học được căn cứ vào các văn bản hướng 

dẫn của Sở GD&ĐT về tổ chức dạy và học khi học sinh nghỉ học ở nhà không 

đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 của Sở GD&ĐT trong năm 2020, 

trọng tâm là Văn bản số 640/HD-SGDĐT ngày 17/3/2020 về việc tổ chức dạy 

học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ 

học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại, Văn bản số 

773/HD-SGDĐT ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên 

truyền hình và điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020 

đối với cơ sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên trong thời gian học 

sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19; các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT 

(Công văn số 308/HD-PGD&ĐT ngày 03/4/2020 về việc Hướng dẫn tổ chức 

dạy học qua internet, trên truyền hình và điều chỉnh nội dung dạy học trong học 

kỳ II, năm học 2019-2020; Công văn số 375/PGD&ĐT ngày 17/4/2020 về việc 

xây dựng và gửi video clip hướng dẫn các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng chăm 

sóc giáo dục trẻ mầm non trong thời gian ở nhà) và căn cứ tình hình thực tế của 

nhà trường, của giáo viên, gia đình học sinh, nhất là việc lựa chọn các phương 

pháp dạy học phù hợp: dạy học trực tuyến, hướng dẫn học qua thư điện tử,....  

1.3. Khai thác triệt để, hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang 

bị trong các cơ sở giáo dục: 

- Tiến hành khảo sát thống kê thiết bị công nghệ thông tin CNTT), thiết bị 

điện tử thông minh (điện thoại thông minh, máy tính, ti vi, thiết bị thông minh 

có kết nối mạng internet) của cá nhân và gia đ nh CBGV-NV và học sinh để có 

số liệu chính xác về số CBGV-NV và học sinh tham gia tổ chức dạy và học trực 

tuyến. 

 - Ở những nơi có đủ điều kiện thuận lợi để triển khai dạy học trực tuyến 

cho học sinh bằng nhiều công cụ, phần mềm hỗ trợ khác nhau phải có kế hoạch 

triển khai phù hợp đối với từng lớp; sử dụng nhiều phương pháp trong tổ chức 

dạy học, đảm bảo có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa giáo viên và 

gia đ nh học sinh, sự tham gia của cha mẹ học sinh trong hỗ trợ con học từ xa,… 

- Ở những nơi chưa đảm bảo điều kiện  ạy học trực tuyến, nhà trường phối 

hợp với gia đ nh cũng như một số tổ chức chính trị ở địa phương để có giải pháp 

phù hợp như giao các phiếu học tập cho học sinh,… 

- Các nhà trường, các cơ sở giáo  ục tăng cường xây  ựng bài giảng để  ạy 

học trực tuyến và chia sẻ trên https://e-learning.dongtrieu.edu.vn, 

https://www.youtube.com/dtvdongtrieu, https://lichsu.dongtrieu.edu.vn để làm 

tư liệu tham khảo cho các cơ sở giáo  ục trên địa bàn thị xã.  

1.4. Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về để học sinh, phụ huynh 

học sinh và toàn xã hội thấy được sự cần thiết, thuận tiện, hiệu quả mang lại của 

việc ứng  ụng công nhệ thông tin để đa  ạng hóa các h nh thức  ạy học, hướng  ẫn 

học sinh ôn tập trong thời gian học sinh phải nghỉ học để phòng, chống  ịch bệnh; 

https://e-learning.dongtrieu.edu.vn/
https://www.youtube.com/dtvdongtrieu
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- Thống nhất và thông báo đến cha mẹ học sinh về các hình thức dạy học, 

kiểm tra đánh giá học sinh của trường, nêu rõ các yêu cầu cần có để học sinh có 

thể học tập theo mỗi hình thức. Cha mẹ học sinh, căn cứ điều kiện của gia đ nh, 

đăng ký cho con học tập và kiểm tra, giám sát quá trình tham gia học tập của 

học sinh. 

1.5. Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị, 

đặc biệt là thiết bị trang cấp trong việc xây  ựng trường học, lớp học thông minh 

tại các nhà trường, đặc biệt hệ thống camera trên các lớp học (có hệ thống âm 

thanh, truyền h nh và lưu trữ)  để thực hiện hướng dẫn học sinh ôn tập, dạy học 

trực tuyến trên các nền tảng: https://hop.moet.edu.vn/pgddongtrieu, 

https://dongtrieu.edu.vn/truyen-hinh-truc-tuyen, Google driver, Zalo, 

Youtobe.com, Facebook, Microsoft Team, các trình duyệt web … phù hợp với 

điều kiện của nhà trường, địa phương và khả năng đáp ứng về hạ tầng CNTT, 

khai thác sử  ụng thiết bị thông minh, CNTT của học sinh và phụ huynh học 

sinh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp học 

2.1. Cấp học Mầm non  

- Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo  ục trẻ tại 

nhà trong thời gian trẻ em nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi trẻ em 

trở lại cơ sở giáo dục mầm non theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo: (1) Công văn số 992/SGDDT-GDMN ngày 27/4/2020 về hướng 

dẫn tổ chức chăm sóc, giáo  ục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu Chương tr nh 

GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19; (2) Công văn số 

1094/SGDDT-GDMN ngày 07/5/2020 về hướng dẫn triển khai một số nội dung 

về GDMN; (3) Công văn số 2511/SGDĐT-GDMN ngày 25/9/2020 về hướng 

dẫn thực hiện chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021. Công văn của 

Phòng GD&ĐT: (1) CV Công văn số 1036/PGDĐT-GDMN ngày 29/9/2020 về 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021; (2) CV 

Công văn số 1040/PGD&ĐT-GDMN ngày 29/9/2020 về hướng dẫn thực hiện 

chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021. 

- Phát động phong trào xây dựng vi eo “Hướng dẫn phụ huynh về nuôi 

 ưỡng, chăm sóc và giáo  ục trẻ em mầm non khi trẻ ở nhà” trong đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non. Xây dựng video ở 

tất cả các độ tuổi, lĩnh vực phát triển giáo dục. Việc xây dựng video phải đảm 

bảo yêu cầu tại mục 2, công văn số 895/SGDĐT-GDMN ngày 15/4/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo;  công văn số 375/PGD&ĐT ngày 17/4/2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về xây dựng và gửi vi eo hướng dẫn các bậc cha mẹ, người 

nuôi  ưỡng chăm sóc giáo  ục trẻ em mầm non trong thời gian ở nhà. Tích cực 

chia sẻ video giữa các đơn vị trường để tạo nguồn tư liệu hỗ trợ cho cha mẹ trẻ 

trên các hệ thống lưu trữ dữ liệu số của ngành. 

- Hướng dẫn cha mẹ trẻ: (1) Lựa chọn các nội  ung chăm sóc, giáo  ục trẻ 

tại nhà phù hợp với độ tuổi; (2) Linh hoạt trong việc lựa chọn các đồ  ùng, đồ 

chơi và nguyên vật liệu có sẵn tại gia đ nh để giáo dục trẻ; (3) Bố trí thời gian 

hợp lý chơi cùng trẻ. 

https://hop.moet.edu.vn/pgddongtrieu
https://dongtrieu.edu.vn/truyen-hinh-truc-tuyen
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- Tích cực tư vấn cho cha mẹ trẻ lựa chọn các tài liệu, video do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các chuyên gia đầu ngành về giáo dục mầm non chủ trì biên 

soạn để hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ nuôi  ưỡng chăm sóc và vui chơi tại nhà. 

2.2. Cấp Tiểu học 

- Đối với lớp 1: Tổ chức dạy và học bám sát yêu cầu cần đạt của Chương 

trình môn học trong Chương tr nh GDPT 2018; ưu tiên đảm bảo những yếu tố 

cốt lõi nhất, mang tính chất công cụ để các em hoàn thành những nội  ung căn 

bản nhất, làm cơ sở để có thể tiếp tục học lên các lớp tiếp theo. 

- Đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 5: Tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy 

học theo Chương tr nh giáo  ục phổ phông hiện hành để xây dựng kế hoạch dạy 

học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học chương tr nh giáo  ục phổ thông hiện 

hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh từ năm học 2017-

2018. 

2.3. Đối với các trường có cấp THCS 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học phù hợp với điều kiện 
thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học theo chủ 
đề/chuyên đề, nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật 
dạy học tích cực để tổ chức dạy học qua internet.  

- Cần ưu tiên cho học sinh lớp 9 để đảm bảo hoàn thành chương tr nh đáp 
ứng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. 

 3. Về quản lý học sinh 

- Phân công cán bộ quản lý giám sát giáo viên tổ chức  ạy và học theo kế 

hoạch giáo  ục.  

- Phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý hoạt động học tập của học sinh. 

- Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm hằng tuần về kết quả chỉ đạo, quản lý 

giáo viên và học sinh triển khai  ạy và học trong thời kỳ phòng chống  ịch 

covid 19.  

4. Khi học sinh đi học trở lại  

- Các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức đã tham 
gia dạy và học trực tuyến.  

- Đối sánh kết quả các bài kiểm tra để có giải pháp phù hợp giúp đỡ học 
sinh củng cố bổ sung kiến thức  thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra theo quy định 
của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng GD&ĐT báo cáo, và tham mưu với Ủy ban nhân dân thị xã chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức xã hội ở địa phương phối hợp với 
ngành GDĐT tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Các nhà trường, cơ sở giáo dục căn cứ nội  ung hướng dẫn và điều kiện 
thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với Ủy ban nhân dân các xã, 
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phường chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức xã hội của địa phương tổ chức triển khai 
thực hiện. 

3. Tổng hợp kết quả thực hiện việc tinh giản nội dung giảng dạy, dạy học 
trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng GDĐT khi học sinh đi học trở lại (Phòng 
GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị báo cáo trực tuyến). 

Trên đây, là hướng dẫn Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ 
sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và 
khi học sinh đi học trở lại của Phòng GD&ĐT. Đề nghị các cơ sở giáo dục MN, 
TH,TH-THCS và THCS trên địa bàn thị xã nghiên cứu tổ chức triển khai thực 
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo 
kịp thời về Phòng GD&ĐT qua các bộ phận chuyên môn để thống nhất phương 
án giải quyết./. 

Nơi nhận :     
- Sở GD&ĐT ((b/c); 
- UBND thị xã (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Thị ủy (b/c); 
- Khối Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã  
hội thị xã; 
- Phòng VH-TT; 
- Công an TX; 
- Trung tâm TT-VH; 
- Phòng Y tế; 
- UBND các xã, phường; 
- Các bộ chức năng thuộc Phòng GD&ĐT; 
- Các cơ sở giáo dục MN, TH, TH&THCS, 
THCS (t/h); 
- Cổng TTĐT ngành; 
- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quang Phong 
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