UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222/SGDĐT-GDTX

Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2021

V/v tổ chức dạy học qua Internet
trong thời gian phòng, chống dịch
bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên các huyện;
Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 432/BGDĐTGDTrH ngày 29/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch
dạy học ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống
dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với
SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612.
Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng
chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021; duy trì nền nếp, đảm
bảo chất lượng dạy học và học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện (sau đây
gọi chung là Trung tâm) trong thời gian cho học viên tạm nghỉ học tập trung, Sở
GDĐT đề nghị các Trung tâm thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong
nhà trường qua Internet; đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng
dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và kế hoạch giáo dục của đơn vị.
2. Giám đốc các Trung tâm quản lý chặt chẽ thời gian, lịch dạy, nội dung
dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet; xây
dựng và tổ chức cho giáo viên dạy học theo thời khóa biểu. Giám đốc, các phó
giám đốc tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua
Internet của từng giáo viên.
3. Chỉ đạo cho giáo viên và các bộ phận trong Trung tâm hỗ trợ, giúp đỡ
các học viên về kỹ thuật (đường truyền Internet, đăng ký ID, cách đăng nhập
vào phòng học...), đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhắc nhở học viên
tham gia học qua Internet. Lưu ý đến việc phối hợp với gia đình có biện pháp
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quản lý việc học thông qua internet đối với những học viên nằm trong độ tuổi
học phổ thông.
4. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học viên đi học tập trung trở
lại, các Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả học tập và mức độ hoàn thành
chương trình dạy học trong thời gian dạy học qua Internet, làm cơ sở để rà soát,
tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa
những nội dung, kiến thức đã học.
5. Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường
và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện, đối
tượng học viên nhằm ứng phó và thích nghi với kịch bản dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp.
Yêu cầu các phòng Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp
thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về
Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệpđể
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, Phòng GDTX-GDCN.
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