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UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 115/PGDĐT 
V/v tăng cường công tác quản lý 

dạy học trong thời gian học sinh nghỉ 

vì dịch bệnh Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Từ Liêm, ngày 15 tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS, Chủ 

nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. 

  

Nhằm tăng cường công tác quản lý dạy học trong thời gian học sinh nghỉ vì 

dịch bệnh Covid-19, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm yêu cầu các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của UBND Thành 

phố, Sở GDĐT Hà Nội, của UBND quận, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm. 

2. Thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về việc dạy học của giáo viên, 

học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19: 

- Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ 

phòng dịch Covid-19; 

- Công văn số 809/SGDĐT-GDPT ngày 17/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19; 

- Công văn số 901/SGDĐT-KHTC ngày 24/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc hướng dẫn tạm thời thực hiện khoản thu khi triển khai dạy học online trong 

thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid -19; 

- Công văn số 967/SGDĐT-GDPT ngày 27/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc tiếp tục dạy học trên internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, 

Trung tâm GDNN-GDTX trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid -

19 năm học 2019-2020; 

- Công văn số 968/SGDĐT-GDPT ngày 27/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông; 

- Công văn số 1120/SGDĐT-GDPT ngày 09/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông; 

- Công văn số 1153/SGDĐT-GDPT ngày 14/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông; 

- Công văn số 1171/SGDĐT-GDPT ngày 15/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông, 
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- Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 09/04/2020 của UBND quận Nam Từ 

Liêm về việc tổ chức dạy học trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh 

Covid-19 năm học 2019-2020. 

3. Thực hiện nghiêm các khoản thu khi triển khai dạy học online trong thời 

gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo nội dung Công văn số 

809/SGDĐT-GDPT ngày 17/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội; Công văn số 

901/SGDĐT-KHTC ngày 24/03/2020. 

4. Xây dựng kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình, công bố công 

khai kế hoạch dạy học và các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học qua internet, 

trên truyền hình. Tổ chức bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng cần thiết cho cán 

bộ, giáo viên và học sinh về dạy học qua internet, trên truyền hình đảm báo tính 

khoa học, sư phạm và chất lượng. Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập qua internet, trên truyền hình đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan 

và trung thực. 

5. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác quản lý việc dạy 

học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, hướng dẫn tự học của học sinh, thường 

xuyên trao đổi, nẳm bắt tình hình việc học tập của học sinh đơn vị mình. Tiếp nhận 

mọi thông tin phản hồi về tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh của trường. 

6. Báo cáo định kỳ hàng tuần (bằng văn bản) hoặc đột xuất về phòng GDĐT 

quận qua email: pgd-namtuliem@hanoiedu.vn. 

Phòng GDĐT quận yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về phòng 

GDĐT qua cấp học để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

 


