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Kính gửi:  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường THPT; 

- Các cơ sở giáo dục dạy học chương trình GDTX cấp THPT. 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT 

về việc quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục 

phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2082/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm 

học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 3216/UBND-VX2 ngày 07/5/2021 

của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ 

học để phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở thực tiễn tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và ý kiến thống nhất tại Hội nghị trực tuyến 

ngày 10/5/2021 giữa Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các trưởng 

phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDNN-

GDTX, Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh về việc đánh giá công tác triển khai 

dạy học trực tuyến, kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 của các 

đơn vị, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX, 

Trung tâm GDTX Tỉnh; phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục trực thuộc, thực hiện một số nội dung sau: 

I. TỔ CHỨC DẠY HỌC  

1. Đối với các môn, khối lớp đã tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II:  

Giáo viên hoàn thành nhập điểm, đánh giá học sinh trên hệ thống, xây dựng 

và tổ chức dạy học các nội dung còn lại của kế hoạch giáo dục thành các chủ đề 

theo hướng tinh giản chương trình, kết thúc giảng dạy ngay sau khi hoàn thành 

chương trình môn học, báo cáo với tổ chuyên môn, lãnh đạo trường để nhà 

trường sắp xếp lịch dạy cho các môn học còn lại. 

2. Đối với các môn, khối lớp chưa tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II:  

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch 

giáo dục nhà trường của đơn vị, yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch môn 

học theo chuyên đề từng môn hoặc liên môn, đảm bảo chuẩn kiến thức qui định 

trong chương trình, đồng thời thực hiện tinh giản, sắp xếp, điều chỉnh nội dung 

dạy học cho phù hợp thời gian còn lại của năm học, đảm bảo lớp 9, lớp 12 kết 

thúc chương trình trước ngày 19/5/2021, thời gian còn lại theo kế hoạch tổ chức 

hướng dẫn cho học sinh ôn tập, các khối lớp còn lại kết thúc chương trình trước 

ngày 25/5/2021. 
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3. Thời lượng và thời gian dạy học trực tuyến:  

Buổi sáng đối với lớp 9 và 12 không quá 4 tiết, các khối lớp khác không quá 

3 tiết (trong khung từ 7h15 giờ đến 11h15); buổi chiều đối với lớp 12 không quá 

3 tiết, các khối lớp khác không quá 2 tiết (trong khung giờ từ 14h00 giờ đến 

17h00); thời gian nghỉ giữa 2 tiết không dưới 10 phút. Đối với học sinh cấp tiểu 

học, do cần sự giúp đỡ của phụ huynh trong việc hỗ trợ phương tiện và kỹ thuật 

khi học trực tuyến, nên các nhà trường cần thống nhất với phụ huynh học sinh về 

khung giờ học cho phù hợp (có thể dạy buổi tối, nhưng không dạy sau 21h00 

hằng ngày). 

II. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Căn cứ điều kiện thực tế, thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát, phân loại 

học sinh đáp ứng về phương tiện, đường truyền để quyết định lựa chọn và tổ 

chức kiểm tra học kỳ II theo một trong các hình thức dưới đây: 

1. Kiểm tra trực tuyến 

Yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo về phương tiện, 

đường truyền, thời gian thuận lợi để huy động được tối đa số lượng học sinh 

tham gia kiểm tra theo hình thức trực tuyến. 

a) Về nội dung, hình thức và phạm vi kiểm tra 

- Nội dung kiểm tra: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, đáp ứng 

theo mức độ cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình, đồng thời 

đánh giá đúng được kiến thức, năng lực của từng học sinh. 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Môn Ngữ văn, môn Tiếng Việt: Theo hình thức tự luận hoặc kết hợp trắc 

nghiệm và tự luận. Học sinh làm bài trên máy tính hoặc trên giấy, giáo viên yêu 

cầu học sinh ghi rõ thông tin trên bài kiểm tra, thông báo về thời gian gửi đề, 

thời gian làm bài, thời gian gửi bài, thông báo trừ điểm đối với các bài làm có 

biểu hiện sao chép của nhau, học sinh hoặc phụ huynh chụp ảnh bài làm, gửi qua 

các hệ thống các phần mềm thi trực tuyến đang sử dụng hoặc phần mềm khác 

(do giáo viên qui định) cho giáo viên chấm.  

+ Các môn học còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm. 

- Phạm vi kiến thức kiểm tra: Thuộc các nội dung dạy trực tiếp, không ra 

đề vào nội dung tinh giản, nội dung hướng dẫn học sinh tự học, nội dung dạy 

học trực tuyến nhằm đảm bảo tất cả các học sinh đều được tiếp cận với kiến thức 

đề cập trong đề kiểm tra. 

b) Tổ chức kiểm tra 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc quyết định lựa chọn hình thức tổ 

chức kiểm tra theo hướng ra đề chung toàn trường hoặc giao quyền chủ động cho 

giáo viên; phòng GDĐT các huyện, thành phố có thể tổ chức ra đề chung theo 

phòng hoặc hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc lựa chọn hình thức tổ chức 

kiểm tra. 
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- Lựa chọn phần mềm kiểm tra: Các trường có thể sử dụng một trong các 

phần mềm được các đơn vị chủ quản hỗ trợ miễn phí để tổ chức kiểm tra trực 

tuyến như K12Online (Viettel), Onluyen.vn hoặc Labhok. 

Danh sách nhân viên tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật theo phụ lục đính kèm. 

- Để đảm bảo được dung lượng đường truyền, đề nghị các đơn vị phối hợp 

với các đơn vị cung cấp phần mềm phân bổ thời gian thi theo các khối cấp cho 

phù hợp. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kỹ thuật tải 

app, tạo tài khoản, giám sát kỹ thuật trong thời gian thi và cập nhật điểm thi vào 

hệ thống SMAS đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo mật điểm kiểm tra của học 

sinh theo qui định. 

2. Kiểm tra theo hình thức khác 

Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không có thiết bị đáp ứng kiểm 

tra trực tuyến, yêu cầu các nhà trường rà soát, lập danh sách và phối hợp với phụ 

huynh học sinh để lựa chọn hình thức kiểm tra thông qua dự án học tập hoặc vấn 

đáp trực tiếp qua điện thoại đảm bảo kịp thời, khách quan, đánh giá được chất 

lượng thực của học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn có hướng dẫn về 

cách thức và tiêu chí đánh giá cho học sinh, phụ huynh học sinh biết trước khi 

thực hiện. 

3.  Lưu trữ bài kiểm tra của học sinh 

Nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lưu trữ các file bài kiểm tra, dự 

án học tập hoặc file ghi âm nọi dung nội dung vấn đáp qua điện thoại để phục vụ 

công tác thẩm định, phúc khảo theo qui định. 

Lưu ý: Nghiêm cấm các đơn vị thu tiền của học sinh trong việc tổ chức, 

chấm bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021. 

III. DẠY THÊM, HỌC THÊM 

1. Đối tượng: Học sinh lớp 9, lớp 12. 

2. Yêu cầu: Học sinh đăng kí ôn tập theo nguyện vọng và được sự đồng ý 

của phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm bắt ép học sinh tham gia học thêm có thu 

tiền dưới mọi hình thức. 

3. Thời lượng: Trước ngày kết thúc năm học (31/5/2021) thực hiên dạy 

không quá 4 buổi/tuần đối với lớp 12, không quá 3 buổi/tuần đối với lớp 9, mỗi 

buổi không dạy quá 4 tiết. Sau ngày 31/5/2021 đến trước khi thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia 1 tuần dạy không quá 5 ngày, mỗi ngày dạy không quá 2 buổi, 

mỗi buổi dạy không quá 4 tiết.  

4. Tổ chức dạy học:  

- Các nhà trường lập danh sách giáo viên tham gia dạy ôn thi trực tuyến theo 

môn, thông báo đến học sinh được biết và lựa chọn đăng kí học theo nguyện vọng. 

- Căn cứ số lượng học sinh đăng kí học, kết quả đánh giá thông qua điểm 

học, điểm khảo sát, nhà trường sắp xếp lịch học, phân lớp theo năng lực của học 

sinh với số lượng phù hợp đảm bảo việc quản lí, tổ chức dạy và đường truyền 

chất lượng, hiệu quả. 
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- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng 

đề cương ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh và tham gia giám sát, dự 

giờ, đánh giá chất lượng tổ chức dạy học để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. 

- Việc thu tiền học thêm không vượt quá mức thu được qui định tại Quyết 

định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc thực quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Lưu ý: Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các khối lớp còn lại. 

IV. PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM 

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, nội dung 

dạy phụ đạo của từng môn, phân công giáo viên, tập trung ưu tiên đối với các 

học sinh lớp cuối cấp. Riêng với lớp 12, cần tập trung vào các môn thi tốt nghiệp 

THPT, đảm bảo học sinh có đủ kiến thức tham gia kỳ thi và duy trì, nâng cao 

chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021. 

Lưu ý: Việc phụ đạo học sinh yếu kém là trách nhiệm của cơ sở giáo dục, 

tuyệt đối không được thu tiền. 

V. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH 

1. Học sinh bậc Tiểu học:  

- Học sinh lớp 1: Thực hiện theo qui định tại Thông tư 27/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT về qui định đánh giá học sinh tiểu 

học. 

- Học sinh các lớp 2, 3, 4, 5: Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy 

định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 

22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-

BGDĐT. 

- Học sinh được xác định nhiễm Sars-CoV2 (đối tượng F0): Giáo viên dạy 

môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ 

đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp đã thực hiện trong 

học kỳ II để đánh giá kết quả giáo dục của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm căn cứ 

vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động 

giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi thực hiện đánh giá kết quả 

giáo dục học sinh. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xét hoàn thành 

chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học. Trong trường hợp học 

sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế 

hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp 

học khi học sinh hết thời gian cách li tập trung. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo chỉ đạo các nhà trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết 

quả giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với 

điều kiện của các nhà trường và địa phương. 

- Học sinh nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0 (đối 

tượng F1): Nhà trường phối hợp phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh có 

phương tiện có thể kết nối để học tập, kiểm tra trực tuyến được thuận lợi. Trong 
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trường hợp học sinh không thể tiếp cận được với với bất kì hình thức học tập và 

kiểm tra nào thì Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm 

tra, đánh giá sau khi học sinh hết thời gian cách li tập trung. 

- Thời hạn: Đánh giá và xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành 

chương trình tiểu học trước ngày 25/5/2021. 

2. Học sinh bậc trung học: 

- Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ 

sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của ban hành 

kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT; Quyết định số 02/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 07/01/2007 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 3566/BGDĐT-

GDTX ngày 14/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX 

cấp THCS và cấp THPT (đối với học sinh học chương trình GDTX cấp THPT). 

- Học sinh được xác định nhiễm Sars-CoV2 (đối tượng F0): Giáo viên dạy 

môn học căn cứ vào kết quả học kỳ I, điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, 

định kỳ đã thực hiện ở học kỳ II để đánh giá kết quả môn học sau học kỳ II, cả 

năm học.  

- Học sinh nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0 (đối 

tượng F1): Nhà trường phối hợp phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh có 

phương tiện có thể kết nối để học tập, kiểm tra trực tuyến được thuận lợi. Trong 

trường hợp học sinh không thể tiếp cận được với với bất kì hình thức học tập và 

kiểm tra nào thì Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm 

tra, đánh giá sau khi học sinh hết thời gian cách li tập trung. 

- Học sinh THCS: Kết thúc chương trình môn học và xét tốt nghiệp THCS 

trước ngày 25/5/2021. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. 

- Học sinh THPT: Kết thúc chương trình môn học trước ngày 25/5/2021. 

Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. 

- Học sinh học chương trình GDTX cấp THPT: Kết thúc chương trình môn 

học trước ngày 18/5/2021. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh, báo cáo về Sở GD&ĐT 

(qua các phòng chuyên môn GDPT; GDTX-CN) để được giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDPT, TVM(03). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Khương Duy 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục. DANH DÁCH NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TRỰC TUYẾN 

 

1. Phần mềm K12Online của Viettel 

 * Đối với các trường TH, THCS: 

STT Đơn vị Họ và tên 
Chức 

danh 
SĐT Mail 

1 Viettel TP Vĩnh Yên Nguyễn Văn Dũng CV 0978.776.114 Dungnv109@viettel.com.vn 

2 Viettel Bình Xuyên Nguyễn Bùi An CV 0982.534.128 Annb18@viettel.com.vn 

3 Viettel Phúc Yên Nguyễn Văn Dũng CV 0981.180.688 Dungnv681@viettel.com.vn 

4 Viettel Vĩnh Tường Lê Thành Nam CV 0989.814.555 Namlt2@viettel.com.vn 

5 Viettel Yên Lạc Đỗ Văn Kỷ CV 0333.599.368 Kydv1@viettel.com.vn 

6 Viettel Tam Đảo Trương Quốc Kiên CV 0866.359.777 Kientq1@viettel.com.vn 

7 Viettel Tam Dương Trần Kim Tiến CV 0966.65.35.35 Tientk1@viettel.com.vn 

8 Viettel Sông Lô Vũ Thị Minh Phượng CV 0988.443.795 Phuongvtm4@viettel.com.vn 

9 Viettel Lập Thạch Nguyễn Bảo Tuấn CV 0982.18.90.90 Tuannb8@viettel.com.vn 

 

* Đối với các trường THPT, các TT GDNN-GDTX, TT GDTX Tỉnh: 
 

STT Đơn vị Họ và tên SĐT Mail 

1 
Viettel Vĩnh Phúc 

Nguyễn Văn Thực 0979.939.555 Thucnv4@viettel.com.vn 

2 Nguyễn Thành Nam 0984.605.756 Namnt291@viettel.com.vn 

 

2. Phần mềm Onluyen.vn 

SĐT Hotline: 0914093344 hoặc 0916093344 

 

3. Phần mềm LobHok 

- Nhân viên CSKH: Dư Thị Huyền Trang 

- Số điện thoại: 0354540138 

mailto:Thucnv4@viettel.com.vn
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