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Kính gửi:
- Các trường THCS trong toàn huyện;
- Trường tiểu học và THCS Diên Tân.
Thực hiện Công văn số 2148/SGDĐT-GDTrHCS ngày 27 tháng 8 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa hướng dẫn dạy học trực tuyến
trong điều kiện không thể dạy học trực tiếp kể từ năm học 2021 -2022. Trước
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn triển khai một số nội dung cụ thể trong việc thực hiện dạy và học
trực tuyến ở các trường trung học cơ sở như sau:
I. Sử dụng hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
1. Yêu cầu của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
Hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối dạy học trực tuyến phải đảm bảo
kết nối các hệ thống:
- Hệ thống quản lý học tập phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Cấp quản lý (sở, phòng, trường): tổ chức, quản lý và triển khai các
hoạt động dạy học trực tuyến; theo dõi và quản lý quá trình học tập của học
sinh; tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến để quản lý tiến trình và kết quả học
tập của học sinh; duyệt các bài giảng và theo dõi được các hoạt động của giáo
viên trên môi trường mạng.
+ Cấp thực hiện (giáo viên, học sinh): Giáo viên khởi tạo kho học liệu,
theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến;
Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết được tiến trình, kết quả học tập
của bản thân.
- Hệ thống quản lý nội dung học tập phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Cho phép tổ chức lưu trữ và chuyển tải nội dung học tập tới học sinh
qua Internet.
+ Tích hợp công cụ biên soạn bài giảng dành cho giáo viên.
- Hệ thống dạy học trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Cho phép tổ chức, quản lý lớp học qua Internet giúp giáo viên, học
sinh có thể tương tác trực tiếp với nhau.
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+ Bảo đảm cung cấp học liệu cho học sinh; tổ chức và quản lý quá trình
học tập của học sinh, sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với
giáo viên trong quá trình dạy học.
2. Chọn hệ thống phần mềm
Để công tác quản lý và điều hành việc dạy và học trực tuyến được hiệu
quả và đúng theo tinh thần hướng dẫn của Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT
ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy
học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chỉ sử dụng một trong hai hệ
thống phần mềm: Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12 Online của Viettel
và Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến E-Learning của VNPT.
Ngoài ra, để hỗ trợ thêm các tính năng trong dạy và học trực tuyến, các
nhà trường có thể tham khảo một số phần mềm khác hiện có trên thị trường như:
Google Meet, Zoom, Zalo (Zalo Zavi),… để hoạt động dạy học trực tuyến được
hiệu quả hơn.
a) Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12 Online của Viettel
- Địa chỉ truy cập: https://k12online.vn/
- Các chức năng chính:
+ Công cụ hỗ trợ tạo, xây dựng bài giảng.
+ Công cụ tổ chức triển khai thi trực tuyến, tổ chức các lớp học ảo,…
đáp ứng được các yêu cầu của Bộ GDĐT.
+ Cung cấp tính năng báo cáo kết quả cho sở, phòng, trường theo tình
hình học tập của học sinh.
+ Sở có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến xuống tất các trường, phòng.
+ Công cụ điều hành và dạy học trực tuyến: giao và chấm bài tập,….
(Chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm)
- Ưu điểm:
+ Phần mềm dễ sử dụng, không cài đặt, hệ thống hoạt động trên đa nền
tảng, đa chủng loại thiết bị (PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… có ứng
dụng riêng trên các thiết bị di động).
+ Được tích hợp vào hệ thống quản lý trường học SMAS (quản lý giảng
dạy, học bạ điện tử,…), do đó có thể dễ dàng chuyển trực tiếp kết quả đánh giá
học trực tuyến sang học bạ điện tử đối với những đơn vị đã triển khai SMAS.
+ Được Viettel hỗ trợ miễn phí dung lượng 4G khi sử dụng Sim 4G của
Viettel kết nối với hệ thống học trực tuyến K12 Online của Viettel.
b) Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến E-Learning của VNPT
- Địa chỉ truy cập: : https://vnedu.vn
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- Các chức năng chính:
+ Công cụ hỗ trợ tạo, xây dựng bài giảng.
+ Công cụ tổ chức triển khai thi trực tuyến, tổ chức các lớp học ảo,…
đáp ứng được các yêu cầu của Bộ GDĐT.
+ Cung cấp tính năng báo cáo kết quả cho sở, phòng, trường theo tình
hình học tập của học sinh.
+ Công cụ điều hành và dạy học trực tuyến: giao và chấm bài tập,...
+ Tích hợp kho học liệu, kho tài liệu, ngân hàng câu hỏi,…
(Chi tiết xem Phụ lục 2 đính kèm)
- Ưu điểm:
+ Phần mềm dễ sử dụng, không cài đặt, hệ thống hoạt động trên đa nền
tảng, đa chủng loại thiết bị (PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… có ứng
dụng riêng trên các thiết bị di động).
+ Được tích hợp vào hệ thống quản lý trường học VnEdu (quản lý giảng
dạy, học bạ điện tử,…), do đó có thể dễ dàng chuyển trực tiếp kết quả đánh giá
học trực tuyến sang học bạ điện tử đối với những đơn vị đã triển khai VnEdu.
+ Được VNPT hỗ trợ miễn phí dung lượng 4G khi sử dụng Sim 4G của
Vinaphone kết nối với hệ thống học trực tuyến E-Learning của VNPT.
3. Về trang thiết bị
Về cơ bản, cả 02 hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến nêu trên không yêu
cầu cao về trang thiết bị để triển khai. Đối với giáo viên, chỉ cần với một bộ máy
vi tính để bàn hoặc laptop kết hợp với Webcam và Microphone là có thể đáp
ứng được. Đối với học sinh thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết
nối mạng Internet (Mạng có dây, Wifi, 4G,…) là có thể tham gia học trực tuyến
trên nền tảng của 2 hệ thống nêu trên.
Với yêu cầu về thiết bị nêu trên, các đơn vị lựa chọn thiết bị để triển khai
đảm bảo phù hợp với khả năng của đơn vị:
a) Thiết bị cho giáo viên
- Máy vi tính (PC hoặc Laptop): CPU Core i3 hoặc tương đương, RAM
4GB, đĩa cứng nên dùng loại đĩa SSD.
- Webcam: chuẩn hình ảnh tối thiểu HD.
- Microphone: Độ nhạy (Tai nghe): 100dB +/-3dB; Độ nhạy (Micro): -58
dBV/µBar, -38 dBV/Pa +/- 4 dB.
b) Thiết bị cho học sinh
- Tối thiểu phải có điện thoại thông minh (Smart phone) có thể thực hiện
cuộc gọi Video call.
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- Căn cứ tình hình thực tế, các trường chủ động trong việc chọn hệ thống
phần mềm phù hợp để triển khai dạy học trực tuyến:
+ Hệ thống K12 Online sẽ phù hợp cho các trường đã và đang triển khai
SMAS (có thể chuyển trực tiếp kết quả học tập trực tuyến sang SMAS);
Đại diện Viettel Khánh Hòa: ông Vũ Đức Bình,
Trưởng Ban giáo dục - Viettel Khánh Hòa, Điện thoại: 0977137249,
Email: binhvd4@viettel.com.vn
+ Hệ thống E-Learning của VNPT sẽ phù hợp cho các trường đã và đang
triển khai VnEdu (có thể chuyển trực tiếp kết quả học tập trực tuyến sang
VnEdu).
Đại diện VNPT Khánh Hòa: ông Nguyễn Quốc Khánh,
Giám đốc Phòng KHTCDN-TTKD VNPT-Khánh Hòa, Điện thoại:
0944205657, Email: khanhnq.kha@vnpt.vn
II. Hướng dẫn dạy học trực tuyến
1. Xây dựng nội dung dạy học
- Đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ
thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, cô động, xúc tích, phù hợp với đối
tượng học sinh.
- Kế hoạch giáo dục bộ môn, chủ đề dạy học trực tuyến phải được giáo
viên trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện trên cơ sở phê duyệt của nhà
trường. Việc xây dựng hoạt động dạy và học của các chủ đề cần phải có sự
thống nhất cho học sinh trong cùng một khối lớp của nhà trường. Thời gian thực
hiện cho một chủ đề cần quy định cụ thể về số ngày hoàn thành để học sinh
được tham gia tối đa vào mỗi tiết học của chủ đề.
- Nhiệm vụ học tập giao cho học sinh phải rõ ràng, nhẹ nhàng, học sinh có
thể hoàn thành trên cơ sở có sự hỗ trợ qua trao đổi với giáo viên khi giáo viên
trực tuyến hoặc khi không có sự hỗ trợ trực tuyến của giáo viên.
2. Đánh giá kết quả quá trình học tập của học sinh
- Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến
được thực hiện theo quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GDĐT.
- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên phụ trách môn học
trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
qua các bài kiểm tra trên hệ thống phần mềm, các bài báo cáo, bài thu hoạch,…
sau các khóa học của học sinh.
- Nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường
xuyên kết quả học tập của học sinh qua hệ thống phần mềm trực tuyến, bảo đảm
công bằng, khách quan, trung thực.
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- Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được
thực hiện trực tiếp tại nhà trường nhưng trong thời điểm kiểm tra, đánh giá định
kỳ vì lý do bất khả kháng, học sinh không thể đến trường, việc kiểm tra, đánh
giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; Hiệu trưởng quyết định
lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ GDĐT, bảo
đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.
3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến
a) Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại các trường
- Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định tại mục 1 phần II của Công
văn này.
- Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến.
- Kế hoạch dạy học trực tuyến và kế hoạch dạy học trực tiếp tại trường
chi tiết theo tuần, tháng, năm cho từng môn học, hoạt động giáo dục.
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh được
quy định tại mục 2 phần II của Công văn này.
b) Các trường quy định cụ thể quy trình và thời gian lưu trữ hồ sơ dạy
học trực tuyến theo Luật Lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với nhà trường
- Thành lập Ban Quản lý dạy học trực tuyến và phân công trách nhiệm cụ
thể cho từng thành viên. Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế, hướng
dẫn giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến an toàn; hỗ trợ, đôn đốc,
nhắc nhở giáo viên và học sinh trong quá trình tham gia dạy và học trực tuyến.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến theo nội dung
chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT,
phù hợp với tình hình của trường.
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực
tuyến; đảm bảo 100% giáo viên và học sinh của trường có được tài khoản để
tham gia vào hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; phải đảm bảo tính bảo
mật, an toàn cho việc cấp phát các tài khoản cho giáo viên và học sinh; quản lý
chặt chẽ các tài khoản đăng nhập vào khóa học; sử dụng phần mềm, công cụ an
toàn khi tổ chức dạy học.
- Xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học
đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng đầy đủ các phương án
cho các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khác nhau được tiếp cận học tập.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, nguồn học
liệu, bộ đề dạy học để tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường;
góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học trực tuyến; chỉ đạo thu
nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
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- Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy và học trực tuyến; đảm
bảo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, học sinh với nhau; theo dõi và
quản lý quá trình học tập của học sinh; tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến để
quản lý tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt các bài giảng và theo
dõi được các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng.
- Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học trực tuyến cho
học sinh. Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.
- Báo cáo kết quả triển khai công tác dạy học trực tuyến của trường về
Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học cơ sở khi có yêu cầu.
2. Đối với Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn
- Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn; kế
hoạch dạy học các chủ đề; theo dõi tiến độ, kế hoạch để có điều chỉnh phù hợp.
- Tổ chức tuyên truyền tới các giáo viên, học sinh về dạy học trực tuyến;
thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình tham gia học tập của học sinh.
- Phối hợp với các thành viên của Ban Quản lý dạy học trực tuyến để
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc giáo viên đưa bài giảng lên phần mềm dạy học trực
tuyến.
3. Đối với giáo viên chủ nhiệm
- Thu thập đầy đủ dữ liệu của học sinh trong lớp chủ nhiệm về số điện
thoại, email.
- Lập lớp học trực tuyến cho học sinh.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm
tra đánh giá học sinh; có trách nhiệm nhắc nhở và đôn đốc học sinh tham gia
đầy đủ các buổi học, cũng như các tiết kiểm tra đánh giá.
- Rà soát các trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận học tập trực tuyến,
báo cáo cho lãnh đạo nhà trường cụ thể từng trường hợp học sinh không tham
gia học tập.
4. Đối với giáo viên bộ môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho bộ môn phụ trách.
- Xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ
công nghệ thông tin để tổ chức dạy học trực tuyến; tổ chức các hoạt động học
cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học
sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm
vững kiến thức đã học qua trực tuyến khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập,
bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo
trong chương trình.
- Giám sát quá trình học tập của học sinh, ghi nhận kết quả và thực hiện
đánh giá quá trình học tập của học sinh: quá trình tham gia học tập, quá trình
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thực hiện nhiệm vụ học tập và kết quả của các bài tập, bài kiểm tra qua quá trình
học tập trực tuyến; và giám sát được sự tương tác giữa học sinh với nhau trong
quá trình học tập.
- Tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối
thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong
quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.
- Nắm bắt tình hình học sinh học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập của học
sinh; thông tin đến giáo viên chủ nhiệm về quá trình học tập của học sinh hàng
tuần.
5. Đối với học sinh
- Được nhà trường cung cấp tài khoản để tham gia vào các khóa học, các
chủ đề và các tiết học trực tuyến do tổ bộ môn nhà trường xây dựng và thực hiện
hoạt động học tập.
- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng phần mềm hệ thống học trực tuyến
trước khi tham gia lớp học.
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên;
hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá quá trình học
tập.
- Chủ động liên lạc với giáo viên trong quá trình học tập trực tuyến để
được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
6. Đối với gia đình học sinh
- Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học
sinh.
- Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm
học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai,
thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng
mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (nơi bộ phận
chuyên môn GDTHCS) để trao đổi, thống nhất./.
(Gửi kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của công văn).
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Phòng GDTrH-GDTX (để b/c-VBĐT)
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (VBĐT);
- Chuyên viên THTĐ, KT Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Trung Nghĩa
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