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UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tiếp tục tổ chức dạy học 

trên internet và trên truyền hình

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

Long An, ngày       tháng 4 năm 2020

                   
                   Kính gửi: 

    - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                                   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc tổ chức dạy học trên 
internet và trên truyền hình và tinh thần cuộc họp ngày 10/4/2020 giữa Lãnh đạo 
các Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin, truyền thông và Trung tâm kinh 
doanh VNPT Long An thống nhất nội dung kết hợp giữa khohoclieu.longan.edu.vn 
và phần mềm VNPT E-Learning để dạy học trực tuyến cấp THCS, THPT, Sở Giáo 
dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện những nội dung 
sau:

I. Đối với việc tổ chức dạy học trên internet
1. Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình 

cho học sinh trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.
2. Tiếp tục phân công biên soạn, thẩm định bài giảng E-learning, đưa bài 

giảng vào kho học liệu của ngành theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạọ; xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy cho học sinh cho đến khi hoàn 
thành chương trình học kì II năm học 2019-2020. 

- Ngoài việc đưa bài giảng E-learning lên kho học liệu, giáo viên chủ động 
soạn giảng, xây dựng nội dung bài học, xây dựng các chủ đề phù hợp, đảm bảo 
theo tinh thần tinh giảm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ôn tập, giảng dạy cho học 
sinh của đơn vị mình, thực hiện việc kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc điểm, tình 
hình của đơn vị.

- Giáo viên có thể đa dạng hóa các hình thức dạy học, đa dạng hóa các 
phương tiện, các phần mềm tiện ích để giúp học sinh có thể tham gia học tập, hoàn 
thành được nội dung bài học.

3. Triển khai, hướng dẫn kết hợp sử dụng bài giảng điện tử trên 
khohoclieu.longan.edu.vn và thực hiện việc tổ chức dạy học, kiểm tra trực tuyến 
(kiểm tra thường xuyên) trên hệ thống VNPT E-Learning.

- Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng HC-QT) cung cấp tài khoản cho thủ trưởng 
các đơn vị. Trên cơ sở đó, thủ trưởng các đơn vị phân quyền (tạo tài khoản) cho 
đội ngũ giáo viên của từng đơn vị để mỗi giáo viên có thể đăng nhập vào kho học 
liệu của ngành tham khảo, tải bài giảng để thực hiện việc dạy học trực tuyến cho 
học sinh.

- Thủ trưởng các đơn vị liện hệ với VNPT địa phương để được hướng dẫn 
hỗ trợ trong việc khai thác sử dụng phần mềm VNPT E-learning
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- Quy trình thực hiện việc học và kiểm tra trực tuyến trên hệ thống VNPT E-
Learning  được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Giáo viên đăng nhập vào khohoclieu.longan.edu.vn, chọn bài giảng 
điện tử phù hợp với lớp phụ trách giảng dạy và tải về máy tính.

Bước 2: Đăng nhập vào Hệ thống VNPT E-Learning bằng tài khoản đã 
được cấp trên vnEdu và đường link truy cập của trường.

Lưu ý: Đường link truy cập phần mềm được đặt theo định dạng 
tentruong.lms.vnedu.vn, ví dụ: 

thcslytutrong.lms.vnedu.vn (Trường THCS Lý Tự Trọng)
thcsthpthungdienb. lms.vnedu.vn (Trường THCS&THPT Hưng Điền B)
thpttanan.lms.vnedu.vn (Trường THPT Tân An)
Bước 3: Tạo mới khóa học của lớp trên VNPT E-Learning. Sau đó, tại Mục 

Đề cương, thực hiện đính kèm bài giảng điện tử đã tải về từ 
khohoclieu.longan.edu.vn để học sinh có thể xem, học. Các thao tác còn lại thực 
hiện như nội dung đã được cán bộ VNPT tập huấn sử dụng trước đó.

Bước 4: Học sinh dùng tài khoản đã được cấp trên vnEdu đăng nhập vào 
Hệ thống VNPT E-Learning để tham gia khóa học trực tuyến.

Lưu ý: Giáo viên liên hệ quản trị hệ thống vnEdu của trường để được cung 
cấp danh sách tài khoản vnEdu học sinh của lớp và thông báo cho học sinh.

II. Đối với việc tổ chức dạy học trên truyền hình
1. Đối với học sinh lớp 12
a. Sở GD&ĐT sẽ chuyển các file word - kiến thức cơ bản học sinh cần phải 

nắm của 37 chuyên đề qua địa chỉ email của các đơn vị trước khi phát sóng. Với 37 
chuyên đề này, học sinh cơ bản nắm được toàn bộ kiến thức học kì II của các môn 
học có tham gia thi THPT quốc gia.

b. Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm 
- Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên phụ huynh học 

sinh nắm bắt lịch phát sóng của Đài phát thanh và Truyền hình Long An của các 
môn thi THPT quốc gia từ ngày 20/4/2020 - 11/5/2020. (Đính kèm Lịch phát 
sóng).

- Tổ chức cho học sinh, học viên cùng tham gia học trên truyền hình theo 
khung giờ đã thông báo, cung cấp các file word - kiến thức cơ bản của từng chuyên 
đề đến cho học sinh trước khung giờ phát sóng, để học sinh nghiên cứu trước khi 
học trên truyền hình. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh học sinh theo dõi việc 
học của học sinh trên truyền hình.

- Trên cơ sở nội dung kiến thức cơ bản của từng chuyên đề (các file word), 
Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên bộ môn hướng dẫn cho học sinh cách học, cách 
làm bài, nộp sản phẩm hoặc báo cáo kết quả học tập để giáo viên kiểm tra, theo 
dõi. Từ đó giáo viên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 
thông qua các hình thức học tập của các em - Điểm kiểm tra thường xuyên.

http://khohoclieu.longan.edu.vn/
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Lưu ý: Các chuyên đề sau khi phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình 
Long An sẽ được đăng trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo, Website và 
youtube của Đài Truyền hình để  học sinh có thể xem nhiều lần.

2. Đối với các khối, các cấp học còn lại
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thông tin, tuyên truyền, giới thiệu lịch phát 

sóng của các Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài truyền hìnhTrung ương 
(VTV7), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV7) và các đài truyền hình 
của các tỉnh khác để học sinh tham gia học tập.

Mỗi đơn vị có thể lựa chọn kênh phát sóng của một Đài phát thanh và 
Truyền hình nào đó để có thể hướng dẫn học sinh học tập tập trung hơn; yêu cầu 
giáo viên có sự theo dõi, giám sát việc học tập của học sinh; kết hợp với các hình 
thức dạy học qua internet, qua các phần mềm tiện ích để kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập của học sinh.

III. Đối với các hình thức dạy học khác
Đối với các đơn vị có điều kiện khó khăn như học sinh ở vùng sâu, vùng xa, 

gia đình không có điều kiện để trang bị các thiết bị học tập như không có máy tính, 
không có điện thoại thông minh, nhà không có kết nối internet,....Thủ trưởng các 
đơn vị phải có những giải pháp thích hợp để giúp đỡ học sinh, giúp học sinh hoàn 
thành được nhiệm vụ học tập như chuyển tài liệu, bài học đến tận nhà cho học sinh 
thông qua việc phối hợp với  hội cha mẹ học sinh, các bộ phận, các hội đoàn thể, 
chính quyền ở địa phương.

IV. Lưu ý
- Dù sử dụng hình thức dạy học nào thì  thủ trưởng các đơn vị phải nắm chắc 

số lượng học sinh tham gia học tập tại đơn vị của mình, phải chủ động và có những 
giải pháp khắc phục những khó khăn của đơn vị. Tuyệt đối không để xảy ra trường 
hợp học sinh không thể  tham gia học tập vì hoàn cảnh khó khăn.

- Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo văn bản số 
1073/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục 
triển khai dạy học trong thời gian tạm nghỉ học ở trường vì Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, 
thực hiện. /.

KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ;
- VNPT Long An (phối hợp);
- Phòng HCQT, GDTrH;
- Lưu: VT, GDTrH          Phan Thị Dạ Thảo
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