UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 579 /SGD&ĐT-GDTrH

Nghệ An, ngày13 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện dạy học qua các bài giảng
trên Đài Truyền hình Việt Nam

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
Từ ngày 13/4/2020, Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ
chức phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình nhằm hỗ trợ học sinh cả nước
trong thời gian học tập ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện chủ trương
của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên
truyền hình Việt Nam để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào
ngày Thứ Sáu hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại
Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn) và Sở sẽ đăng thông báo
kế hoạch phát sóng của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT
(http://nghean.edu.vn). Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTV7, Đài
Truyền hình Việt Nam và được Sở GD&ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của
Sở sau khi phát sóng.
(Đối với lịch phát sóng từ ngày 13/4/2020 đến 18/4/2020, Sở gửi kèm Công văn)
2. Tiếp tục thực hiện các Công văn số 419/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/3/2020;
Công văn số 449/SGD&ĐT-GDTrH ngày 19/3/2020; Công văn số 518/SGD&ĐTGDTrH ngày 30/3/2020 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền
hình và các hình thức khác để có kế hoạch phân công giáo viên chủ động phối hợp với gia
đình học sinh trong việc hỗ trợ, giao nhiệm vụ học tập, tương tác với học sinh trong quá
trình học tập và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.
Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã và
Hiệu trưởng các trường THPT nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng
dẫn giải quyết.
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên (t/h);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (c/đ)
- Trường THPT chuyên ĐH Vinh (t/h);
- Trường PT NKTDTT Nghệ An (t/h);
- Các TT GDNN-GDTX, TT GDTX (t/h);
- Lưu: VT, GDTrH.

Võ Văn Mai
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