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Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDDDT, ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về 

quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên 

Thực hiện Công văn số 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 28 tháng 8 năm 

2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng 

phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, 

Trường THPT Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian 

nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19. 

Phát triển năng lực tự học của học sinh. 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học theo 

hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học 

qua Internet của giáo viên. 

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ 

học sinh trong học tập. 

2. Yêu cầu 

Đối với giáo viên: tất cả giáo viên phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 

vào quá trình dạy học, sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học – đặc biệt 

là MS Teams; có tài khoản MS Teams do trường cung cấp và đăng nhập được; giáo viên 

bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc, động viên, hỗ trợ 

học sinh tham gia học trực tuyến. 

Đối với học sinh: tất cả học sinh phải có tài khoản MS Teams do trường cung 

cấp; những học sinh có đủ điều kiện, tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo 

hướng dẫn của giáo viên. Những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến 

thì báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường để phối hợp tìm biện pháp giải 

quyết. 

 

 



II. HÌNH THỨC - THỜI GIAN – NỘI DUNG – PHƯƠNG TIÊN DẠY HỌC 

1. Hình thức dạy học 

Dạy học trực tuyến kết hợp với giao bài, hướng dẫn học tập qua điện thoại, zalo, 

trên truyền hình,.. Giáo viên soạn giảng trên các định dạng khác nhau như file word, 

powoerpoint, e- Learning; sử dụng các bài giảng có sẵn trên Internet như kho bài giảng 

e-learning của Bộ GDĐT… được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh. Ngoài ra, 

giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng thời khoá biểu môn học phù hợp với nội dung 

bài học được phát sóng trên truyền hình VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam và các 

kênh truyền hình của địa phương, của các tỉnh, thành khác để hướng dẫn học sinh theo 

dõi học tập. 

2. Thời gian thực hiện 

Bắt đầu học từ 06/9/2021 đến khi đủ điều kiện dạy học trực tiếp theo hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Nội dung dạy học 

 Thực hiện theo chương trình hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006); hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy 

học cấp THCS, THPT ban hành theo Cồng văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/8/2020; Chuẩn kiến thức kỹ năng và kế hoạch giáo dục của trường; phân phối chương 

trình, kế hoạch dạy học bộ môn của tổ chuyên môn. 

 Đối với tiết Sinh hoạt lớp, Hoạt động ngoài giờ lên lớp giao cho giáo viên chủ 

nhiệm chủ động tổ chức bằng những hình thức thích hợp như: trực tuyến trên MS Teams, 

Googe Meet, nhóm zalo, nhóm facebook,… và vào thời điểm phù hợp trong tuần. Các 

hoạt động này phải được thể hiện cụ thể trong Sổ chủ nhiệm. 

 Đối với những tiết chuyên đề nâng cao thực hiện bằng hình thức giao bài. Những 

môn có thực hiện tiết chuyên đề nâng cao trong năm học này, tổ trưởng chuyên môn 

điều hành tổ xây dựng tài liệu tự học (biên soạn kết hợp với tài liệu, hướng dẫn tự học 

chung) để giao cho học sinh trong khi học trực tuyến và đăng trên website của trường. 

Đối với bài kiểm tra thường xuyên: thực hiện theo Thông tư 09/2021/TT-

BGDDDT, ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến 

trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Lưu ý, việc kiểm tra đánh giá 

theo định hướng vì sự tiến bộ của học sinh. 

4, Phương tiện dạy học 

Giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện công nghệ của cá nhân như: điện thoại 

thông minh, máy vi tính… cài đặt phần mềm MS Teams đảm bảo kết nối thông tin trực 

tuyến trên Internet. 

Thống nhất trong toàn trường sử dụng phần mềm MS Teams để dạy và học. Giáo 

viên và học sinh sẽ được cấp tài khoản MS Teams sử dụng trong suốt thời gian năm học 



2021 – 2022. Ngoài thời gian dạy chính khóa, giáo viên có thể lập các nhóm/lớp dạy 

học Livestreem qua facebook, Zalo, Zoom meeting, Google Form, Google meet, … để 

hỗ trợ học sinh học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Toàn trường biên chế 12 lớp trong đó, khối 10 có 4 lớp (10-ON1, 10-ON2, 10-

ON3, 10-ON4); khối 11 có 4 lớp (11-ON1, 11-ON2, 11-ON3, 11-ON4) và khối 12 có 4 

lớp (12-ON1, 12-ON2, 12-ON3, 12-ON4). 

Thống nhất dạy học theo Thời khóa biểu của nhà trường.  

1. Thành lập Ban tổ chức dạy học trực tuyến 

Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Phạm Thị Dinh Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng Phó ban  

3 Hoàng Trọng Lập Chủ tịch Công đoàn Thành viên 

4 Huỳnh Bảo Luân Bí thư Đoàn trường Thành viên 

5 Nguyễn Thanh Du Thư ký hội đồng Thành viên 

6 Nguyễn Đức Khanh Phó Bí thư Đoàn trường Thành viên 

7 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Phó Bí thư Đoàn trường Thành viên 

8 Nguyễn Văn Dục Tổ trưởng Thành viên 

9 Phạm Quang Cảnh Tổ trưởng Thành viên 

10 Nguyễn Thanh Hải Tổ trưởng Thành viên 

11 Bùi Thị Kim Nhung Tổ trưởng Thành viên 

12 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng Thành viên 

13 Nguyễn Hữu Quế Tổ trưởng Thành viên 

14 Nguyễn Thị Duyên Tổ phó Thành viên 

15 Nguyễn Thị Thúy Tổ phó Thành viên 

16 Đào Công Vinh Tổ trưởng Thành viên 

17 Phạm Văn Thắng Tổ trưởng Thành viên 

18 Nguyễn Thị Mộng Nhung Tổ trưởng Thành viên 

19 Nguyễn Thị Hải Huyền Nhân viên Thành viên 

20 Giáo viên chủ nhiệm 38 lớp Thành viên 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Đối với Ban tổ chức dạy học trực tuyến 

Xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến, lên Thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và 

hỗ trợ giáo viên thực hiện. 

Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra 

đánh giá thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.  



Đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng công 

nghệ thông tin có hiệu quả. 

2.2. Đối với Tổ chuyên môn 

 Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc điều hành tổ những 

công việc sau: 

- Xây dựng Kế hoạch dạy học môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục 

theo hướng dẫn tại công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm đến kế hoạch dạy học trực tuyến. 

- Theo dõi, quản lí việc dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên 

trong tổ. 

- Tích cực triển khai việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hỗ trợ, 

chia sẻ về mặt chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin giữa các thành viên. 

- Biên soạn tài liệu, hướng dẫn tự học, tài liệu chuyên đề nâng cao của bộ môn 

cho học sinh. 

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác; các đoàn thể trong trường thực hiện hiệu 

quả kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn nói riêng và của trường nói chung. 

2.3. Đối với giáo viên giảng dạy 

Xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân theo hướng dẫn của tổ chuyên môn và 

triển khai thực hiện hiệu quả. 

Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin. 

Sử dụng được phần mềm MS Teams và các ứng dụng bổ trợ để thực hiện tốt các bài dạy 

trực tuyến. 

Thực hiện đầy đủ, chất lượng các tiết dạy theo Thời khóa biểu. Điểm danh học 

sinh theo tiết dạy và báo cáo theo form trường quy định. 

Giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng các bài giảng phù hợp với đối 

tượng học sinh của lớp được phân công, tuy nhiên nội dung giảng dạy phải tuân theo 

chương trình hiện hành đã được thống nhất trong tổ. 

Chủ động, linh hoạt trong kiểm tra thường xuyên theo hướng vì sự tiến bộ của 

học sinh; có phương pháp phù hợp để động viên, khích lệ, trợ giúp học sinh trong quá 

trình học tập. 

2.4. Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp 

Chủ động phối hợp với học sinh, phụ huynh và giáo viên bộ môn để nắm bắt cụ 

thể thông tin liên lạc của học sinh. Thống kê báo cáo các nội dung khi đươc yêu cầu. 

Thông báo, trợ giúp học sinh tham gia học tập và kiểm tra trực tuyến. 



Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lí lớp học trực 

tuyến. Đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh tham gia đầy đủ và có biện pháp thích hợp 

đối với học sinh vi phạm quy định học trực tuyến. 

2.5. Đối với Tổ Tin học – Khảo thí 

Tổ trưởng tạo, cung cấp tài khoản MS Teams cho giáo viên và học sinh toàn 

trường; hướng dẫn sử dụng MS Teams cho giáo viên; hỗ trợ, về mặt kỹ thuật, kịp thời 

cho giáo viên, học sinh trong quá trình sử dụng MS Teams. 

Thầy cô giảng dạy môn Tin học, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học bộ 

môn Tin học, tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho những giáo viên khác trong quá trình dạy học 

và kiểm tra đánh giá thường xuyên học sinh. 

3. Tập huấn sử dụng MS Teams 

 Từ 08h00’ đến 10h00’ ngày 01/9/2021, tổ chức tập huấn cách sử dụng MS Teams 

cho toàn bộ giáo viên trong trường. Báo cáo viên: thầy Nguyễn Đức Khanh. 

 Việc hỗ trợ học sinh đăng nhập lớp học giao cho giáo viên chủ nhiệm chủ động 

tổ chức trước 05/9/2021. 

Trên đây là Kế hoạch dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 

của trường, các thành viên và bộ phận liên quan chủ động triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có vướng măc liên hệ trực tiếp cô Phạm Thị Dinh – Hiệu trưởng 

hoặc thầy Nguyễn Thanh Dũng – Phó hiệu trưởng để được hướng dẫn./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

      + Phòng GDTrH-GDTX, 

      + Cốt cán nhà trường, 

      + Website của trường, 

      + Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Thị Dinh 

 

 

 

 

 

 


