
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Số: 579/SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn dạy học qua Internet 
và trên truyền hình trong thời gian 
nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, 

năm học 2019 - 2020  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Lâm Đồng, ngày 01tháng 4 năm 2020 

 
  Kính gửi:  
        - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;  
        - Các trung tâm GDNN-GDTX;  
        - Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.  

Thực hiện Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình 
đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian 
học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020; Công văn số 
1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 - 
2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như 
sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích:  
- Giúp học sinh được học tập thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19. 
- Phát triển năng lực tự học của học sinh và kỹ năng tổ chức dạy học qua 

Internet, trên truyền hình của giáo viên. 
- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức 

và hỗ trợ học sinh trong học tập. 
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo 

hướng tiếp cận cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4.  
2. Yêu cầu:  
- Tổ chức dạy học theo quy định; nội dung chương trình dạy học thực hiện 

theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học từng bộ môn kèm theo Công văn số 
577/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về 
việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 
– 2020; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, trung 
thực;  
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- Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh, 
tình hình thực tế của đơn vị và của từng học sinh, bảo đảm tất cả học sinh đều 
được học tập nghiêm túc.   

II. Hình thức dạy học  
1. Dạy học qua Internet 
Dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng 

các ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống 
quản lý học tập (LMS - Learning Management System) hoặc hệ thống quản lý 
nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System); Dạy học 
thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến.  

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để có thể xác định các hình thức dạy 
học qua Internet sau đây:  

a) Hệ thống LMS là hệ thống phần mềm và mạng máy tính cho phép tổ 
chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học qua mạng từ lúc nhập học đến 
khi người học hoàn thành khóa học qua mạng; giúp cơ sở giáo dục theo dõi và 
quản lý quá trình học tập của học sinh; tạo ra môi trường dạy và học ảo; giúp 
giáo viên giao tiếp với học sinh trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp 
học sinh có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua 
mạng, kết nối với giáo viên và các học sinh khác để trao đổi bài. 

b) Hệ thống LCMS là hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản lý kho 
nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung 
học tập tới học sinh. Hệ thống quản lý nội dung học tập có sự phối hợp chặt chẽ 
với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học tập tới người học) và 
phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra các nội dung học tập). 

c) Hệ thống dạy học trực tuyến là phần mềm ứng dụng để tổ chức và quản 
lý lớp học trên mạng; tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến; giúp giáo viên giao 
tiếp với học sinh và tổ chức cho học sinh giao tiếp với nhau trong quá trình dạy 
học.  

2. Dạy học trên truyền hình   
Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn học 

sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập theo các bài giảng được phát trên truyền 
hình.  

  III. Bài học và học liệu 
- Bài giảng của giáo viên xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 

hiện hành, đảm bảo Chuẩn kiến thức kỹ năng, hướng dẫn điều chỉnh nội dung 
dạy học từng bộ môn kèm theo Công văn số 577/SGDĐT-GDTrH ngày 
31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện 
điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 – 2020;  
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- Học liệu, tài liệu phục vụ cho dạy học bao gồm: sách giáo khoa, tài liệu, 
học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập của học sinh và bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học 
sinh theo từng cấp học; bài giảng phải được tổ chuyên môn góp ý và được duyệt 
của Ban Giám hiệu trước khi đưa vào sử dụng.  

IV. Đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1. Bài kiểm tra thường xuyên:   
a) Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên 

phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học 
tập của học sinh thông qua việc quan sát các hoạt động học; đánh giá qua hồ sơ 
học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả 
thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực 
hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các 
bài kiểm tra hiện hành. 

b) Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua 
Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh. 

c) Các đơn vị trường học, Trung tâm GDNN-GDTX theo dõi, giám sát 
việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, 
trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.  

2. Bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối kỳ:  
a) Khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị trường học, Trung tâm GDNN-

GDTX tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học học qua Internet, trên 
truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Đối sánh kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học 
kỳ để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.   

V. Tổ chức thực hiện  
1. Phòng Giáo dục trung học   
Đầu mối tham mưu lãnh đạo Sở trong việc hướng dẫn triển khai dạy học 

qua Internet và trên truyền hình đối với Bậc trung học theo hướng dẫn điều 
chỉnh nội dung dạy học của từng bộ môn kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-
GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, giám sát việc tổ 
chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và các bài kiểm tra thường xuyên, 
bài kiểm tra định kỳ, bài kiểm tra học kỳ của các đơn vị trường học, Trung tâm 
GDNN – GDTX theo đúng quy định; Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển 
khai dạy học qua Internet và trên truyền hình của các đơn vị.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc 
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- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nắm thông tin về tình hình học 
sinh của Nhà trường trong việc sử dụng mạng Internet, thiết bị tin học, điện 
thoại thông minh, truyền hình để xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học 
qua Internet, trên truyền hình phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị tại 
địa phương;  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học qua Internet, trên 
truyền hình và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công 
bằng, khách quan, trung thực.  

3. Các đơn vị trường học 
Tùy tình hình thực tế tại địa phương và đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo 

khuyến khích Hiệu trưởng các đơn vị trường học lựa chọn, phối hợp hai hình 
thức tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh sau đây:   

a) Tổ chức dạy học qua Internet 
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn điều tra để 

nắm số lượng học sinh của lớp có thể tham gia học trực tuyến online để có biện 
pháp vừa truyền tải kiến thức qua dạy học trực tuyến hoặc phát tài liệu hướng 
dẫn học tập cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh tiếp thu được kiến thức và 
mang tính liên tục. Chỉ đạo giáo viên bộ môn căn cứ hướng dẫn điều chỉnh nội 
dung dạy học trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020 của từng bộ môn kèm theo 
Công văn số 577/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
Lâm Đồng để dạy học; 

- Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục của Nhà trường; xây dựng thời 
khóa biểu dạy học qua Internet trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020 đảm bảo 
chuyển từ yêu cầu dạy học trực tiếp qua dạy học trực tuyến để phù hợp với tình 
hình hiện nay;  

- Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị chỉ đạo các 
tổ/nhóm bộ môn thảo luận xây dựng kế hoạch dạy học và thống nhất sử dụng 
phần mềm dạy học phù hợp với từng khối lớp, từng đối tượng học sinh đảm bảo 
có thể theo dõi và quản lý được việc dạy và học, kết hợp tổ chức kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập của học sinh theo quy định;  

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, thông báo lịch dạy học của 
đơn vị đến học sinh và phụ huynh học sinh để kết hợp quản lý con em trong quá 
trình học tập;  

- Thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học 
để đề xuất các giải pháp dạy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

- Các phần mềm có thể tổ chức dạy học qua Internet hiệu quả như:  
+ Zoom Meeting (hiện nay đã có một số đơn vị trường học sử dụng có 

hiệu quả);  
+ Viettel study; Office 365 online (theo hướng dẫn tại Công văn số 

564/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo);   



5 
 

+ Ngoài ra có thể sử dụng dạy học qua các trang mạng xã hội: Zalo, 
Facebook, Messenger...  

b) Dạy học trên truyền hình 
Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo giáo viên từng bộ môn có thể tham khảo 

lịch dạy học trên truyền hình của một số tỉnh, thành phố đảm bảo chất lượng để 
phổ biến, giới thiệu đến học sinh, phụ huynh học sinh biết theo dõi. Lịch phát 
sóng trên truyền hình của một số tỉnh, thành phố được cập nhật thường xuyên tại 
Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các khối lớp 
(https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx).  

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
- UBND tỉnh Lâm Đồng;  
- Giám đốc, các PGĐ Sở;  
- Các phòng thuộc Sở;  
- Đăng trên Website Sở;  
- Lưu: VT, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Trần Đức Lợi 
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