
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 58/KH-THTV Sa Đéc, ngày 25  tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Dạy học trực tuyến, linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19  

năm học 2021-2022. 

 

Thực hiện Công văn số 1331/SGDĐT-GDMNTH ngày 24 tháng 9 năm 

2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc gợi ý dạy học theo công 

văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; 

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-GDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Sa Đéc về việc tổ chức dạy học trực 

tuyến, linh hoạt cấp Tiểu học, THCS và quản trị nhà trường trực tuyến bắt đầu 

từ năm học 2021-2022; 

Căn cứ vào tình tình thực tế, trường Tiểu học Trưng Vương lập kế hoạch 

dạy học trực tuyến, linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà 

trường và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, thúc đẩy chuyển đổi số góp phần nâng 

cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025 đối với ngành Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc.   
- Tổ chức thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ 

các hoạt động dạy-học, thường xuyên, liên tục, trong nhà trường..   
- Chuyển trạng thái dạy và học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-

19; hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp, giúp nhà trường chủ động hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy học trong tình 

huống về bệnh dịch diễn biến phức tạp, về sự cố thiên tai.   
- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có điều kiện nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ thông tin; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục giữa nhà trường và gia 

đình học sinh; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học ở mọi lúc, mọi nơi. 



2. Yêu cầu:   
- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học linh 

hoạt tại Thông tư số 09/TT-BGDĐT.   
- Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục tại Điều 

21 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 

04/09/2020.   
- Tổ chức dạy, học trực tuyến, dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng 

nhà trường, đảm bảo tất cả học sinh đều được tham gia học tập mang lại hiệu quả. 

II. Mục tiêu: 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai 

chuyển đổi số trong hoạt động quản lý về giáo dục và đào tạo; đổi mới nội dung, 

phương pháp dạy-học, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu khoa học và công tác quản lý 

giáo dục, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng 

cuộc cách mạng công nghệ 4.0.    
- Luôn trong tư thế chủ động tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học linh hoạt 

khi có diễn biến bệnh dịch, thiên tai xảy ra bất ngờ.   
+ Phấn đấu dạy học trực tuyến: 90%. 

+ Dạy linh hoạt: 10%. 

III. Nội dung : 

1. Đối tượng, hình thức tổ chức:  
- Dạy học trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 5 có đủ điều kiện về thiết bị cơ 

bản như điện thoại thông minh hay máy tính (nếu có) để tham gia học trực tuyến.  

- Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến và học sinh ở 

lớp 1, 2 , 3, 4 giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin 

nhắn SMS, Vnedu, các ứng dụng OTT (Zalo, Messenger,Viber,...) hoặc photocopy 

tài liệu chuyển đến cha mẹ học sinh. 

- Giới thiệu đến cha mẹ học sinh theo dõi, cùng hướng dẫn học sinh tự học 

với thời lượng phù hợp qua: 

+ Kênh truyền hình quốc gia về giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam 

(VTV7). 

+ Website của Bộ GDĐT (Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình: 

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx ; Hỗ trợ dạy học trực 

tuyến : https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/day-hoc-truc-tuyen.aspx?ItemID=7497 và 

chọn mục “Cùng em học lớp 1”, “ Cùng em học lớp 2”) và Sở GDĐT.  

* Lưu ý: Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, giáo viên hệ thống hóa các nội 

dung đã dạy trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh. 

2. Nội dung: 

- Các Tổ chuyên môn xây dựng nội dung dạy học theo công văn 

3969/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng 

phó với dịch Covid-19 và dạy học và Công văn số 1331/SGDĐT-GDMNTH ngày 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-28-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-tieu-hoc-190610-d1.html
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/day-hoc-truc-tuyen.aspx?ItemID=7497


24 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc gợi ý dạy học 

theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH.  Dạy học theo chủ đề, thực hiện tinh giản 

nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: 

đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, 

nội dung bài dạy hết sức cô đọng, đảm bảo kiến thức trọng tâm, đảm bảo không quá 

3 tiết dạy/buổi (Phụ lục đính kèm). 

- Giáo viên thực hiện giờ dạy phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, 

quy định về dữ liệu cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật; đảm bảo đường 

truyền internet đủ mạnh, máy tính,…để đảm bảo hiệu quả việc dạy trực tuyến của 

giáo viên. 

- Phối hợp các dịch vụ chuyển phát các tài liệu tóm tắt bài học, chủ đề, gửi 

trực tiếp đến những học sinh hoàn cảnh khó khăn nhà không có Internet, không có 

ti vi thông minh dựa vào tài liệu được cung cấp để các em học tập; bố trí linh hoạt 

thời gian để hướng dẫn cho học sinh các nội dung kiến thức mới, khó có liên quan 

đến môn học mình phụ trách giảng dạy. 

- Giáo viên thông báo lịch phát sóng trên truyền hình về dạy học trực tuyến. 

- Giáo viên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc học tập của các em. 

- Quản lý chắc số lượng học sinh của đơn vị chưa có điều kiện học trực tuyến 

để có kế hoạch bổ túc kiến thức phù hợp cho nhóm học sinh này. 

IV. Thời gian thực hiện: 

Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến khi địa phương thực hiện bình thường mới 

trong công tác phòng chống dịch.  

Thời khóa biểu học trực tuyến khối 5 

Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

7h30’- 8h00’ Toán Toán Toán Toán Toán 

8h10’- 8h40’ Tập đọc Chính tả Tập đọc TLV Kể chuyện 

8h50’- 9h20’ LTVC TLV LTVC Nghỉ Nghỉ 

Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

14h00’-14h30’ Anh Văn  5.1 Anh Văn  5.4 Anh Văn  5.1 Anh Văn  5.4 
Nghỉ 

14h40’-15h10’ Anh Văn  5.2 Anh Văn  5.5 Anh Văn  5.2 Anh Văn  5.5 Nghỉ 

15h20’-15h50’ Anh Văn  5.3 Anh Văn  5.6 Anh Văn  5.3 Anh Văn  5.6 Nghỉ 

V. Tổ chức thực hiện:   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh và giáo 

dục học sinh và nâng cao nhận thức khi tham gia học trực tuyến, dạy học linh hoạt; 

giúp cho phụ huynh hiểu được những thuận lợi trong việc quản lý việc học của con 

em tại nhà trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. 



- Phân công cán bộ, quản lý giáo viên linh hoạt điều tra, nắm tình hình học 

sinh từng khối lớp, đảm bảo tính chính xác thông tin điều tra về điều kiện tham gia 

học trực tuyến của học sinh, để có số liệu cụ thể về số lượng máy móc, thiết bị hiện 

có của mỗi gia đình học sinh, qua đó nhà trường có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hình thức dạy học cụ thể và phù hợp với điều kiện của nhà trường. 

- Thành lập tổ kĩ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến, nghiên cứu việc dạy học trực 

tuyến và tập huấn sử dụng, vận hành phần mềm dạy học trực tuyến cho toàn thể 

giáo viên trong nhà trường, hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình thực hiện. 

- Tổ chuyên môn rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch môn học, hoạt động 

giáo dục, thống nhất nội dung bài dạy, học liệu phù hợp, tổ chức dạy học trực tuyến 

hiệu quả. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bảo đảm chất 

lượng, công bằng, khách quan, trung thực đúng quy định của Bộ GDĐT.  

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và hỗ 

trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lí lớp học. Phối hợp với cha mẹ học sinh 

tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh.  

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, tư vấn, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, 

ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả. Quan tâm đến các giáo viên chưa đủ 

trang thiết bị dạy học để có những hỗ trợ phù hợp.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch dạy học  trực tuyến, linh hoạt ứng phó với dịch Covid-

19 năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Trưng Vương. Yêu cầu các tổ chuyên 

môn thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với nhà trường để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:  
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Chủ tịch CĐCS, Chi đoàn (để phối hợp);  

- Giáo viên, nhân viên nhà trường (để thực hiện);  

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

             

 

 

Phùng Phát Đạt 

 



UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/QĐ-THTV Sa Đéc, ngày 25  tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập tổ tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kĩ thuật  

dạy học trực tuyến năm học 2021-2022    

____________ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG 

 

Căn cứ Công văn số 1331/SGDĐT-GDMNTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc gợi ý dạy học theo Công văn số 

3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 437/KH-GDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Sa Đéc về việc tổ chức dạy học trực tuyến, linh 

hoạt cấp Tiểu học, THCS và quản trị nhà trường trực tuyến bắt đầu từ năm học 

2021-2022; 

Căn cứ nhu cầu công tác chuyên môn của nhà trường; 

Theo đề nghị của Hội đồng nhà trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Thành lập tổ tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kĩ thuật dạy học trực 

tuyến năm học 2021-2022. Gồm các ông, bà (Danh sách kèm theo).   

Điều 2. Các thành viên tổ tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kĩ thuật dạy học trực 

tuyến có nhiệm vụ tư vấn chuyên môn, hỗ trợ kĩ thuật cho giáo viên tại đơn vị 

trong quá trình tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022. 

Điều 3. Các tổ chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./.     

 
Nơi nhận:                                                                  
- Như Điều 3; 

- Phòng GD-ĐT(để b/c); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Phát Đạt 



 
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Sa Đéc, ngày 25  tháng 9 năm 2021 

 

DANH SÁCH 

Thành viên tổ tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kĩ thuật  

dạy học trực tuyến năm học 2021-2022    
  (Kèm theo Quyết định số    20/QĐ-THTV ngày 25 tháng 9 năm 2021 của  

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương)  

 

Stt Họ và tên Trình độ Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

I. Chịu trách nhiệm chung. 

1 Phùng Phát Đạt ĐHSP Hiệu trưởng Tổ trưởng 0907 687 997 

II. Tổ tư vấn chuyên môn. 

1 Đặng Thị Nguyệt Hằng ĐHSP TT tố 1 Tổ phó 0392 837 010 

2 Võ Văn Hưng ĐHSP TT tố 2 Thành viên 0945 999 105 

3 Hà Trọng Phú ĐHSP TT tố 3 Thành viên 0919 395 315 

4 Võ Thị Thùy Trang ĐHSP TT tố 4 Thành viên 3939 753 293 

5 Huỳnh Thị Ánh Tuyết ĐHSP TT tố 5 Thành viên 0985 955 683 

6 Huỳnh Thị Nguyệt Minh ĐHSP TT tố NN+TH Thành viên 0918 898 923 

7 Nguyễn PhướcTinh ĐHSP TT tổ V-T-M Thành viên 0989 083 056 

III. Tổ tư vấn, hỗ trợ kĩ thuật. 

1 Lê Đặng Lộc ĐHSP Phó HT Tổ phó 0939 994 010 

2 Võ Thúy Hằng CĐSP GVTH Thành viên 0796 871 868 

3 Cao Anh Dũng CĐSP GVTH Thành viên 0917 679 660 
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