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     UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

Số: 274/PGD&ĐT 
 

V/v tổ chức, triển khai thực hiện                      

kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

          Đông Triều, ngày 30  tháng 3  năm 2020 

 

Kính gửi: Các trường TH&THCS và THCS trong toàn thị xã. 
 

 Thực hiện kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT ngày 26/3/2020 của phòng 

GD&ĐT thị xã, Tổ chức hướng dẫn học sinh tự ôn tập để tham dự thi tuyển sinh 

THPT năm học 2020-2021 qua mạng internet trên các nền tảng trực tuyến (sau 

đây gọi là kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT), Phòng GD&ĐT hướng dẫn các 

trường tổ chức, triển khai kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT, cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền  

- Các trường tổ chức tuyên truyền phổ biến và quán triệt tới toàn thể cán 

bộ, giáo viên và nhân viên (CBGV-NV), học sinh khối 9 và phụ huynh học sinh 

nhà trường về kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT. 

- Thông báo và hướng dẫn CBGV-NV, học sinh khối 9 và phụ huynh học 

sinh để tham dự chương trình tự ôn tập theo kế hoạch số 268/KH-PGD&ĐT, cần 

truy cập vào một trong các hệ thống sau: 

+ Cổng thông tin của ngành GD&ĐT thị xã http://dongtrieu.edu.vn/truyen-

hinh-truc-tuyen  

+ Trên Facebook, trang DDCI-Đông Triều, địa chỉ: 

https://www.facebook.com/ddcidongtrieu/  (đặt chế độ theo dõi). 

+ Trên Youtube, kênh Đông Triều TV, địa chỉ: 

 https://www.youtube.com/channel/UCbn_Tg0XXOzhPbkY7rfR3YA/  (logo Phòng 

GD&ĐT hoặc bấm link chia sẻ trên trang DDCI hoặc Dongtrieu.edu.vn). 

2. Tổ chức thực hiện 

- Các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập để 

tham dự thi tuyển sinh THPT năm học 2020-2021 ngay khi học sinh đi học trở 

lại đảm bảo phù hợp: với điều kiện CSVC; 100% học sinh không có điều kiện để 

tiếp cận hình thức tự ôn tập qua mạng internet trên các nền tảng trực tuyến; kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 đã xây dựng; 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công CBGV-NV của trường tổ chức cho học 

sinh tham dự chương trình hướng dẫn tự ôn tập trực tuyến theo kế hoạch số 

268/KH-PGD&ĐT (lập hồ sơ của từng học sinh để: theo dõi chuyên cần; ý thức 

đạo đức, trách nhiệm, chấp hành các quy định khi tham gia hoạt động trên môi 

trường mạng internet; kết quả tự đánh giá, kiểm tra…). 

http://dongtrieu.edu.vn/truyen-hinh-truc-tuyen
http://dongtrieu.edu.vn/truyen-hinh-truc-tuyen
https://www.facebook.com/ddcidongtrieu/
https://www.youtube.com/channel/UCbn_Tg0XXOzhPbkY7rfR3YA/
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- Phối hợp với phụ huynh học sinh: chuẩn bị các điều kiện về CSVC, thiết 

bị, mạng internet…; thống nhất các nội dung quản lý học sinh, để tổ chức cho 

học sinh tham dự chương trình hướng dẫn tự ôn tập trên các nền tảng trực tuyến 

đạt hiệu quả cao nhất. 

- Phối hợp với bộ phận CM THCS, Tổ Truyền hình trực tuyến: 

+ Thông báo tới học sinh các nội dung, kiến thức cần chuẩn bị trước, và 

sau mỗi buổi ôn tập. 

+ Hướng dẫn học sinh trong quá trình tự ôn tập qua các hệ thống trực 

tuyến các phương pháp tương tác trở lại, đặt câu hỏi với giáo viên, qua các kênh:  

(1)  Zalo: tìm kiếm và kết bạn qua số điện thoại 0395.329.266. 

(2)  Messenger: hệ thống tin nhắn trên trang DDCI của thị xã Đông triều. 

(3) Email: dtv@dongtrieu.edu.vn. 

+ Bố trí giáo viên các bộ môn Toán, Văn, Tiếng Anh đặc biệt là giáo viên 

đang trực tiếp giảng dạy khối 9 theo dõi, tổ chức hướng dẫn học sinh tự kiểm 

tra, đánh giá; chấm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả tự ôn tập của 

học sinh tại trường theo nội dung của từng chuyên đề về trường.  

- Các trường tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình tự ôn 

tập của học sinh trường mình về phòng GD&ĐT qua địa chỉ hòm thư 

cmthcs@dongtrieu.edu.vn (chậm nhất sáng thứ 2 hàng tuần), để kịp thời điều 

chỉnh các biện pháp tổ chức triển khai hướng dẫn học sinh tự ôn tập qua các nền 

tảng trực tuyến ngày càng đạt kết quả tốt hơn. 

Trên đây, là nội dung hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch số 

268/KH-PGD&ĐT, đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về phòng 

GD&ĐT qua bộ phận CM THCS (đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai-SĐT 

0965.259.975; đ/c Hoàng Thị Giang-SĐT 0357.957.886) để giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận:  

   - Như trên (t/h); 

   - Trưởng phòng (b/c); 

   - Lưu: VT, CNTT, CM THCS. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quang Phong 
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