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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

LIÊN CHIỂU 

 

Số: 53/TTHPTLC 

V/V/v tăng cường hướng dẫn học sinh tự học tại nhà 

trong thời gian nghỉ học 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 
Đà Nẵng, ngày 13  tháng  3 năm 2020 

 Thực hiện Công văn số 619/SGDĐT- CNTT-KT&KĐ ngày 11 tháng 3 

năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng 

cường hướng dẫn học sinh, học viên tự ôn tập; 

 Trường Trung học phổ thông Liên Chiểu triển khai việc tăng cường hướng 

dẫn học sinh ôn tập, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch 

bệnh với những nội dung sau: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các yêu cầu ôn tập, hỗ trợ học sinh học trực 

tuyến tại các phần mềm hỗ trợ học tập của Sở GDĐT đã giới thiệu. Tăng cường 

trao đổi 2 chiều giữa giáo viên và học sinh thông qua các công cụ hỗ trợ ôn tập. 

 2. Giáo viên nghiên cứu thêm các phần mềm và tài liệu điện tử miễn phí 

trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch do Sở GDĐT giới thiệu và đề nghị 

tham khảo kĩ các nguồn tài liệu trước khi giới thiệu cho học sinh tham khảo. 

  - Bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy - học môn Tiếng Anh phổ thông 

Smartschool của Công ty Cổ phần trường học thông minh tại địa chỉ: 

smartschool.edu.vn; được miễn phí trong thời gian từ ngày 10/3/2020 đến hết 

ngày 30/4/2020, giáo viên và học sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ: 

http://bit.ly/DK_TA, (Nhà trường sẽ chuyển tài khoản cho giáo viên, học sinh sau 

khi Sở GDĐT chuyển tài khoản về trường.) Sau thời gian trải nghiệm miễn phí, 

phần mềm sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 02/5/2020 trên tinh thần tự nguyện của phụ 

huynh, học sinh.  

 - Trang học trực tuyến Toliha tại địa chỉ: Toliha.vn, cung cấp các bài giảng 

e-Learning và các khóa học trực tuyến cho các môn Toán, Lí, Hóa, Ngữ văn, 

miễn phí đến hết ngày 25/04. Giáo viên, học sinh có nhu cầu đăng nhập vào địa 

chỉ của website và đăng ký tài khoản theo hướng dẫn.  

 3. Để tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học 

phổ thông quốc gia năm 2020, học sinh lớp 12 tham gia học tập tại Chương trình 

“Ôn tập lớp 12 trên truyền hình” do Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh – 

Truyền hình Đà Nẵng thực hiện.  

 Chương trình được phát trên sóng từ 09h00 đến 10h30 thứ Hai đến thứ Bảy 

hằng tuần trên kênh DanangTV1, DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà 

Nẵng và trên website: www.danangtv.vn,  bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3/2020. 

http://bit.ly/DK_TA
http://www.danangtv.vn/
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Học sinh có thể theo dõi trực tiếp hoặc truy cập vào website của Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đà Nẵng để xem lại những chương trình đã phát sóng. 

 Lịch phát sóng cụ thể: 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

09h00 – 09h45 Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn 
Tiếng 

Anh 

09h45 – 10h30 Lịch sử Sinh học Hóa học Địa lí Vật lí 
Giáo dục 

công dân 

 

 4. Trong quá trình tự học ở nhà nếu học sinh cần thông tin môn học liên hệ 

GVCN, GVBM để hỗ trợ hoặc vào Website của trường theo địa chỉ 

http://thptlienchieu.edu.vn để cập nhật các văn bản hướng dẫn. 

 5. Chế độ báo cáo 

 - PHT2 thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực công tác ôn tập cho học 

sinh và thống kê (theo mẫu excel đính kèm) gửi về Sở GDĐT trong buổi sáng 

ngày 20/3/2020, gửi file thống kê, báo cáo và file pdf đã đóng dấu về email: 

phongktkd.sodanang@moet.edu.vn. 

 - Tổ trưởng chuyên môn triển khai công tác hướng dẫn ôn tập trong tổ báo 

cáo thực hiện vào ngày 19/3/2020 về BGH (PHT2).   

 - Về việc báo cáo thường xuyên: 

 Tổ trưởng chuyên môn và Văn phòng nắm bắt tình hình sức khỏe thành 

viên báo cáo cho BGH (PHT1, 2 bằng tin nhắn) trước 14 giờ 00 hàng ngày; TCM 

báo cáo (theo mẫu) việc hướng dẫn ôn tập của giáo viên, tình hình ôn tập của học 

sinh cho BGH (PHT2) vào 14 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần. 

 GVCN nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh báo cáo trước 14 giờ hằng 

ngày cho BGH (PHT1,2 qua tin nhắn) và kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện ôn tập 

tại nhà của học sinh. Báo cáo kịp thời những khó khăn của học sinh trong việc 

học tập. 

  Nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc học sinh nghỉ học dài ngày cũng như 

nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của CBGVNV và học sinh nhà trường, Hiệu 

trưởng đề nghị các bộ phận, cá nhân thực hiện nghiêm túc các công việc trên 

này./. 

 
   
Nơi nhận: 

- BGH;  
- Tổ trưởng; GVCN; 

- Dán thông báo, webside trường; 
- Lưu:VT, PHT2. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí và đóng dấu) 

 

 

Phạm Minh 

 

   

 

http://thptlienchieu.edu.vn/
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