
  

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v Khắc phục hạn chế, khó khăn trong 

việc dạy học trực tuyến phòng chống 

COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày   tháng 9  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trường phòng GDĐT các huyện, TX, TP; 

- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/09/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19; 

Sau 01 tuần triển khai dạy học trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 

của năm học 2021-2022, nhìn chung các trường học THCS, THPT  trên địa bàn 

Tỉnh đã tổ chức dạy học trực tuyến đồng bộ và từng bước ổn định việc dạy, học 

của nhà trường. Tuy nhiên việc dạy học trực tuyến cũng gặp phải một số hạn 

chế cần tìm các giải pháp để khắc phục, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn 

của dạy và  học. 

1. Hạn chế, khó khăn 

- Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đang triển khai dạy học 

trực tuyến, tập trung vào các hệ thống dạy học trực tuyến như: Microsoft Team, 

Google Meeting, Zoom (do giáo viên quen dùng) mà các hệ thống này có máy 

chủ đặt tại nước ngoài dẫn đến việc nghẽn mạng Internet đi quốc tế. 

- Việc học trực tuyến đòi hỏi học sinh có tính tự giác cao và tự chủ 

nhưng hiện nay các em học sinh phổ thông chưa quen với việc này. Học sinh 

hay làm việc riêng, không tập trung khi học nên khó tiếp thu kiến thức, …  

- Một số phụ huynh học sinh còn chưa quan tâm việc học của con em 

nên có trường hợp học sinh ngủ quên quá giờ học của lớp; 

- Thiết bị của học sinh bị hỏng trong quá trình học; 

- Còn một số học sinh THCS chưa có thiết bị học tập trực tuyến; 

- Một vấn khác đó là vài nơi bị cúp điện cũng ảnh hưởng đến lịch học 

của các em. 

2. Giải pháp khắc phục 

- Để góp phần giảm bớt áp lực cho băng thông đường truyền Internet 

quốc tế và đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến. Đề nghị  lãnh đạo nhà 

trường khuyến khích, định hướng giáo viên sử dụng các hệ thống dạy học trực 

tuyến do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển có máy chủ đặt trong nước 

như: vnEdu-LMS của VNPT, Viettel Study, k12online của Viettel, 789 

Elearning, OLM.VN, Shub để dạy học trực tuyến; 



2 

 

- Nhằm tạo sự hứng thú học tập cho học sinh, tập trung vào bài học, 

lãnh đạo nhà trường động viên, khích lệ tinh thần cho giáo viên sáng tạo trong 

khi dạy học trực tuyến để thu hút học sinh, nâng cao ý thức tự giác học cho các 

em; Trước trước vào dạy kiến thức cho học sinh yêu cầu giáo viên phải tổ chức 

các hoạt động khởi động vui vẻ nhằm lồng ghép nhắc nhở học sinh về công tác 

phòng chống dịch, an toàn điện, an toàn trong mùa mưa bão, …. 

- Dùng tin nhắn VnEdu để thông báo, nhắc nhỡ phụ huynh học sinh 

quan tâm hơn đến việc học của con em mình; 

- Mỗi trường thành lập một đội phản ứng nhanh phối hợp VNPT phụ 

trách địa bàn để “cứu hộ máy tính” để giúp các em giải quyết nhanh việc trục 

trặc máy tính trong khả năng có thể giải quyết; tạo nhóm zalo và gửi thông tin 

cho phụ huynh học sinh để liên hệ khi cần; 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”  

mà Sở GD&ĐT đang triển khai, vận động các mạnh thường quân, công chức, 

viên chức ủng hộ để đảm bảo 100% học sinh có máy tính để học trực tuyến; 

- Các trường học phối hợp chặt chẽ với điện lực địa phương nắm 

thông tin lịch cúp điện nhằm kịp thời điều chỉnh thời khóa biểu dạy học trực 

tuyến phù hợp, hạn chế mức thấp nhất về lý do cúp điện mà học sinh không 

tham gia học trực tuyến. 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở khẩn trương thực hiện, nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn của 

việc dạy học trực tuyến trong thời gian chống dịch COVID-19, đảm bảo chất 

lượng dạy, học trên toàn tỉnh. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (ch/đ); 

- Phòng CM, NV Sở (ph/h); 

- Lưu: VT, VP, khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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