UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 244

/SGDĐT-KTKĐCL

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v Báo cáo tình hình triển khai
dạy học qua mạng internet

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện (TP, TX);
- Các Trường THPT, PT Dân tộc nội trú tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện (TP,TX);

Thực hiện “chuyển đổi số” trong việc dạy – học tại các đơn vị, nhà trường,
đồng thời triển khai việc dạy – học theo kế hoạch năm học trong điều kiện học sinh
không thể đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu: Phòng GDĐT các huyện (TP, TX) chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, Phổ
thông liên cấp thuộc cấp quản lý; các trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX các
huyện (TP, TX) báo cáo các công việc chuẩn bị, triển khai dạy học trực tuyến tại các
đơn vị từ ngày 17/02/2021.
- Thời gian hoàn thành báo cáo trước 15h00 ngày 21/02/2021.
- Hình thức báo cáo: Trực tiếp qua form thu thập trên website của Sở GDĐT
(hoặc) website các đơn vị (hoặc) link liên kết:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v7dZHuZnn06kbJd6vMEoYAUbgs7euZAj3DPghMPmWtUOTA1ODVTT0lPOU9HWU5PRjZJNlY0NUo0Ri4u

(hoặc) quét mã QR code từ điện thoại thông minh:

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ về
Sở GDĐT Thái Nguyên, đầu mối: ông Lý Tiến Hải – Chuyên viên Sở GDĐT,
điện thoại, zalo: 0973870888, email: phongcntt.sothainguyen@moet.edu.vn để
hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- Các LĐ Sở (để b/c);
- Phòng CM,CN của Sở (để biết);
- Lưu: VT, KTKĐCL.
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