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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở.
Căn cứ Công văn số 2379 /SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học
2021-2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hiệu trưởng thực hiện một số nội
dung tổ chức hoạt động dạy học trong thời gian đầu năm học khi thực hiện giãn
cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức dạy học trên Internet, hỗ trợ các
học sinh không thể tham gia học tập trên Internet có thể học tập tại nhà. Xây dựng
kịch bản tổ chức dạy học: trực tuyến, trực tuyến – trực tiếp, trực tiếp nhằm linh
động ứng phó trước tình hình dịch bệnh. Xây dựng các phương án tổ chức hoạt
động dạy học cho các đối tượng học sinh.
2. Các tổ/nhóm chuyên môn rà soát, thống nhất nội dung, hình thức tổ chức
dạy học phù hợp, tham mưu lãnh đạo đơn vị để tổ chức hoạt động dạy học sát với
thực tế, không quá tải và có sự phù hợp với các đối tượng học sinh.
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên bộ môn liên hệ đến cha
mẹ học sinh và học sinh trong lớp mình phụ trách từ đó có hướng dẫn học tập trên
Internet lập thời khóa biểu học tập tại nhà hoặc phối hợp với đội ngũ các bộ điều
phối (mỗi trường học có 1 cán bộ điều phối) để hỗ trợ học sinh không thể tham gia
học tập trên Internet có thể học tập tại nhà. Giáo viên bộ môn thành lập các kênh
thông tin liên lạc với học sinh và phụ huynh học sinh để chia sẻ, hỗ trợ học sinh
trong quá trình học tập trực tuyến
4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học cụ thể như sau:
4.1. Từ 01 đến 04/9/2021
- Xây dựng kế hoạch, phân công đội ngũ, chuẩn bị nội dung, tài liệu dạy học
qua môi trường internet và tài liệu học tập cho học sinh học tại nhà (do không thể
tham gia học trên internet);
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- Điều tra, lập danh sách học sinh học trên internet, học sinh không thể tham
gia học tập trên internet; tìm hiểu các học sinh và gia đình đang gặp khó khăn để
phối hợp các cấp, các ngành hỗ trợ;
- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và học liệu để dạy
học trên internet; liên hệ điều phối viên để kết nối hỗ trợ học sinh học tập tại nhà;
- Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp cho học sinh theo từng đối
tượng; xây dựng các quy định phù hợp với dạy học và học tập trên internet.
4.2. Từ 06 - 18/9/2021
- Không tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong giai đoạn này.
- Đối với chương trình tích hợp theo Quyết định số 5695/QĐ- UBND ngày
20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê
duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương
trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh, hiệu trưởng thực hiện chương trình tích hợp theo qui định: nhà trường triển
khai theo kế hoạch năm học; rà soát, sắp xếp lớp tích hợp theo nhu cầu, nguyện
vọng của học sinh và phụ huynh học sinh. Khi có biến động sĩ số học sinh/lớp nhà
trường thực hiện điều chỉnh để đảm bảo hoạt động dạy học phù hợp thực tế nhà
trường.
- Triển khai các chủ đề dạy học trên Internet và gửi tài liệu hướng dẫn cho
học sinh học tập tại nhà.
- Triển khai kế hoạch học tập trên hệ thống quản lý học tập để giúp học sinh
hoàn thành các chủ đề học tập theo Kế hoạch giáo dục nhà trường trong giai đoạn
này với yêu cầu: Hướng dẫn chu đáo - Dạy học nhẹ nhàng - Lắng nghe, chia sẻ Không tạo áp lực thực hiện chương trình - Hướng dẫn tự học, tự đào tạo và xây
dựng văn hóa đọc cho học sinh.
- Chọn lựa những chủ đề, những môn học mà học sinh sẽ gặp nhiều khó
khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, tự học trên hệ thống quản lý học tập trên
internet để bố trí thời khóa biểu trực tuyến giúp giáo viên và học sinh tương tác,
giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi học tập phù hợp đặc điểm bộ môn.
- Tuyệt đối không sắp xếp Thời khóa biểu trực tuyến giống hoàn toàn với
Thời khóa biểu khi học trực tiếp (sẽ gây quá tải cho người dạy, người học và
không phát huy được hiệu quả của việc học tập trên internet). Thời lượng dạy học
được tính tổng thời lượng tổ chức khóa/chủ đề dạy học của giáo viên bao gồm các
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hoạt động: chuyển giao nhiệm vụ học tập, giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện
nhiệm vụ học tập, tổng kết, kết luận, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu học.
- Tăng cường các hoạt động hướng dẫn học tập để giúp đỡ học sinh hoàn
thành các chủ đề, nhiệm vụ học tập do giáo viên giao.
- Phát huy hoạt động Tổ/Nhóm chuyên môn trong nghiên cứu bài học để
phân công, phối hợp trong xây dựng các chủ đề dạy học, các tài liệu dạy học để
phát huy hiệu quả dạy học đồng thời giảm tải cho giáo viên trong quá trình chuẩn
bị các kế hoạch bài dạy.
5. Phân công
5.1. Hiệu trưởng
- Chỉ đạo các tổ, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp trong
thời gian giãn cách xã hội. Tuyệt đối không gây quá tải cho người dạy và người
học.
- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin xây dựng chuyên mục “Học tập trực
tuyến”, được hiển thị tại vị trí thuận lợi nhất trên giao diện trang thông tin điện tử
(website) nhà trường. Cấu trúc chuyên mục theo Môn học/khối thuận tiện cho học
sinh, phụ huynh truy cập. Thông báo qua các kênh liên lạc của nhà trường đến phụ
huynh học sinh và học sinh về hướng dẫn học tập, quản lý, hỗ trợ con em trong
việc học tập.
- Thông tin đến phụ huynh và học sinh các phương án dạy học trực tuyến của
nhà trường. Giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giám sát, nắm bắt tình
hình học sinh.
- Tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên
qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.
- Tổ chức dạy học không theo cấu trúc lớp học truyền thống, hướng dẫn sự
hỗ trợ lẫn nhau của giáo viên cùng một tổ trông quá trình tổ chức xây dựng, thiết kế
và triển khai dạy học trực tuyến. Nhà trường có thể xây dựng chủ đề môn học, triển
khai tập trung theo khối, phân công giáo viên tổ chức giám sát, hỗ trợ, kiểm tra
đánh giá theo lớp được phân công Tập trung nhân lực đảm bảo 100% học sinh tiếp
cận đầy đủ, cơ bản nội dung học tập.
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- Tiến hành khảo sát, thống kê tỷ lệ học sinh không có khả năng học trực
tuyến và xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục. Phối hợp với các tổ chức, cá
nhân tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị, kết nối mạng internet phục vụ học tập trực
tuyến cho học sinh học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
5.2. Tổ chuyên môn
- Xây dựng nội dung học tập cho mỗi tuần theo đúng tiến độ, phù hợp các
nguyên tắc chỉ đạo của Sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Phòng Phòng Giáo dục
và Đào tạo và của nhà trường; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về tiến độ thực
hiện, chất lượng dạy học theo hướng dẫn.
- Căn cứ Khung thời gian chung và Kế hoạch của trường, Tổ/nhóm bộ môn
thực hiện rà soát, xây dựng các chủ đề kiến thức theo nội dung, tổ chức thực hiện
theo thời lượng xác định, tổ chức dạy học thống nhất trong cả tổ các nội dung đã
xây dựng. Lưu ý các nội dung tinh giản, trong giai đoạn này cần đảm bảo mức độ
kiến thức kỹ năng ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Xây dựng kế hoạch dạy học
của môn học theo hướng linh động, tinh gọn theo chương trình thành các chủ đề
phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình, tạo thuận lợi cho giáo viên
thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương
pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức phân công giáo viên xây dựng chủ đề dạy
học trực tuyến, phương án hỗ trợ tất cả học sinh tiếp cận được quá trình học tập
trực tuyến. Đôn đốc, nhắc nhở giáo viên trong tổ thiết kế nội dung học tập cho 3
đối tượng học sinh và tiếp nhận thông tin phản hồi từ cha mẹ học sinh; báo cáo kết
quả thực hiện với ban lãnh đạo nhà trường để có giải pháp hỗ trợ khi có khó khăn.
Khi thiết kế nội dung học tập giáo viên phải xây dựng tối thiểu 3 phương án triển
khai chủ đề dạy học: Phương án 1: 100% học sinh có đủ điều kiện tối thiểu để
tham gia học trực tuyến theo lịch sắp xếp bố trí của trường; Phương án 2: Một số
học sinh chỉ có thể đáp ứng truy cập hệ thống khi có thể; Phương án 3: Một số học
sinh không có điều kiện học tập trực tuyến. Học liệu học tập triển khai theo hướng
hoạt động học tập và trong bất kỳ không gian học tập.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng ngày hay sau khi triển khai
các chủ đề dạy học trực tuyến để bàn bạc, thống nhất trong tổ để tháo gỡ những khó
khăn khi giáo viên hoặc cha mẹ học sinh gặp phải mà chưa tự giải quyết được trong
quá trình hướng dẫn học sinh học tập.
5.3. Giáo viên chủ nhiệm
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- Chủ động liên lạc, hướng dẫn tới từng cha mẹ học sinh hình thức qua
internet, hướng dẫn học sinh tự học theo tài liệu hướng dẫn của nhà trường.
- Thông qua cha mẹ học sinh, nhắc nhở thường xuyên học sinh tích cực học
tập.
- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và học sinh về các vấn đề liên
quan đến việc phòng, chống dịch bệnh và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường
và các cơ sở y tế của địa phương.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và giám sát lớp học.
- Phối hợp cán bộ điều phối chuyển tài liệu hướng dẫn cho học sinh không
tham gia học trên internet; hỗ trợ các đối tượng học sinh đang gặp khó khăn.
5.4. Giáo viên bộ môn
- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; phối hợp đồng
nghiệp xây dựng chủ đề dạy học, tài liệu điện tử phục vụ học tập, tài liệu in ấn
chuyển đến học sinh không học tập trên hệ thống quản lý học tập (internet);
- Phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp để xây dựng kế hoạch
dạy học phù hợp cho học sinh.
- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của
học sinh qua các phương tiện thông tin truyền thông.
- Thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá theo thống nhất chung
của tổ chuyên môn. Có điều chỉnh cho phù hợp đối với thực tế lớp mà giáo viên
đang giảng dạy.
- Khuyến khích giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề thay cho
kế hoạch của từng tiết dạy vì người học có thể tự học qua hệ thống và liên quan đến
các vấn đề công nghệ cho nên cần tổ chức khóa học một cách nhất quán từ việc đưa
ra yêu cầu, hướng dẫn học tập đến sắp xếp, bố cục nội dung, sử dụng công nghệ,
cách thức kiểm tra đánh giá.
5.5. Bộ phận kỹ thuật (cán bộ công nghệ thông tin, giáo viên tin học và
giáo viên khác theo phân công cụ thể của hiệu trưởng)
- Tham mưu, báo cáo hiệu trưởng các giải pháp về kỹ thuật, phương tiện đáp
ứng yêu cầu dạy học trên Internet; hỗ trợ giáo viên xây dựng chủ đề dạy học, tài
liệu học tập trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin mà nhà
trường sử dụng để tổ chức các hoạt động dạy học và quản lý.
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- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tổ chức dạy học qua internet đối với giáo
viên (xây dựng, thiết kế triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá trực tuyến) và đối
với học sinh (tham gia hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá trực tuyến).
- Phụ trách cập nhật thường xuyên học liệu học tập lên chuyên mục “học tập
trực tuyến” của cổng thông tin của nhà trường (website).
5.6. Cán bộ điều phối hỗ trợ học tập
- Phối hợp chặt chẽ giữa các điều phối viên của trường – Phòng Phòng Giáo
dục và Đào tạo nhằm rà soát thông tin học sinh không có điều kiện tối thiểu học tập
trực tuyến và triển khai phương án hỗ trợ học sinh tiếp cận học liệu học tập đầy đủ.
- Sử dụng hệ thống chuyên mục “học tập” dùng chung của Phòng Phòng
Giáo dục và Đào tạo dành cho học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến, in và
sao in để chuyển đến học sinh khó khăn trên địa bàn.
6. Định hướng thực hiện dạy học trực tuyến
Khi tổ chức dạy học trực tuyến, cần có các bước: lập kế hoạch, thiết kế dạy
học, tổ chức thực hiện dạy học, đánh giá sau triển khai dạy học.
6.1. Lập kế hoạch
- Xác định rõ mục tiêu khóa học (sau học sinh sẽ có được các kiến thức, kĩ
năng, thái độ gì hay góp phần phát triển được các phẩm chất và năng lực nào);
- Xác định những hoạt động học tập và cách thức nhằm hỗ trợ tốt nhất cho
việc học tập của học sinh;
- Xác định cụ thể các nhiệm vụ học sinh cần hoàn thành cũng như cơ hội
giúp học sinh có thể chứng minh thành tích học tập của mình;
- Xác định nguồn nhân lực.
- Xác định các tài nguyên mà giáo viên hiện đang sử dụng, chúng có thể tồn
tại ở các loại định dạng (bản in, trực tuyến, âm thanh, video, ...). Có kế hoạch sắp
xếp và tổ chức, bổ sung các tài nguyên trên hệ thống quản lí dạy học;
- Phân tích sự sẵn sàng cho học tập trực tuyến của học sinh và phân tích cơ
hội tiếp cận của học sinh.
6.2. Thiết kế bài dạy
- Xác định mục tiêu học tập:
+ Mục tiêu học tập được phát biểu rõ ràng, thể hiện được năng lực người học
đạt được sau khi kết thúc khóa học.
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+ Các yêu cầu tiên quyết về kiến thức và kĩ năng để có thể hoàn thành tốt
yêu cầu của khóa học nêu rõ từ đầu.
+ Mục tiêu học tập được công bố từ đầu khóa học và mỗi đơn vị bài học, dễ
dàng cho người học truy cập bất cứ lúc nào.
- Xác định nội dung và học liệu học tập:
+ Học liệu được cung cấp đầy đủ cho người học dưới nhiều định dạng (văn
bản, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện, …), tương thích với nhiều loại thiết bị
(máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, …) giúp người học tiếp cận và sử
dụng được dễ dàng bất cứ lúc nào.
+ Học liệu phải được xây dựng cho cả học tập trực tuyến và học tập không
trực tuyến; cách tiếp cận vấn đề học của môi trường khác nhau, phải khác nhau
nhưng chung một mục đích cuối cùng là hoạt động tự học có hướng dẫn để hình
thành kiến thức năng lực, phẩm chất.
+ Tài nguyên học liệu cung cấp cho người học kèm với thông tin hướng dẫn
chi tiết cách thức sử dụng để đạt mục tiêu học tập.
+ Xác định nội dung, kiến thức phù hợp với dạy học trực tuyến; nội dung và
tài nguyên dạy học cần đáp ứng phong cách học tập đa dạng của học sinh và dạy
học phân hóa.
- Xác định phương pháp dạy học:
+ Cần lưu ý lựa chọn các phương pháp dạy học phát huy tính chủ động học
tập của học sinh để vai trò của giáo viên chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn còn HS chủ
động và tích cực chiếm lĩnh tri thức.
+ Phương pháp dạy học phải thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa mục
tiêu, nội dung và hoạt động học tập.
+ Phương pháp dạy học thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt
động tự học và làm việc hợp tác nhóm.
+ Với các nội dung lí thuyết đơn thuần hoặc thực hành mô phỏng sẽ phù hợp
với phương pháp dạy học tập trung vào cá nhân học sinh làm việc độc lập. Còn
những nội dung tìm tòi, sáng tạo cần huy động nhiều ý kiến và làm việc hợp tác thì
phù hợp với phương pháp dạy học tập trung vào hoạt động nhóm.
+ Phương pháp dạy học cho phép học sinh vượt các rào cản không gian và
thời gian để linh hoạt thực hiện các hoạt động học tập của mình.
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+ Có phương án, biện pháp hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong quá
trình học học tập trực tuyến.
- Xác định phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá phải đo lường được mức độ đạt được mục
tiêu đã nêu ở đầu khóa học; Tiêu chí và thang điểm đánh giá được công bố rõ ràng
từ đầu khóa học, dễ dàng cho người học truy cập bất cứ lúc nào.
+ Sử dụng công nghệ giúp cho việc đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học
sinh thường xuyên và dễ dàng hơn. Cần kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng
kết một cách hiệu quả. Sử dụng đa dạng các hình thức đánh giá như quan sát, trắc
nghiệm, tự luận, sản phẩm, thực hành và áp dụng nhiều tiêu chí theo nhiều phương
diện trong suốt tiến trình học tập;
+ Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá, cần: lập kế hoạch kiểm tra đánh
giá khoá học. Trước khi tiến hành một nhiệm vụ đánh giá, giáo viên cần phải: nêu
yêu cầu cụ thể dành cho học sinh, cung cấp tiêu chí hoặc tiêu chuẩn đánh giá hoặc
xây dựng một phiếu đánh giá; hướng dẫn cách tham gia vào kiểm tra đánh giá. Khi
muốn đánh giá về một hoạt động của học sinh, hoạt động nhóm của học sinh, giáo
viên cần cân nhắc kỹ: đánh giá nội dung gì? Hoạt động nào? Đánh giá quá tình hay
đánh giá kết quả hoặc cả 2.
6.3.Triển khai dạy học trực tuyến
Khi triển khai dạy học trực tuyến giáo viên cần lưu ý đến các vấn đề sau đây:
- Sự hiện diện trực tuyến: giáo viên thể hiện sự hiện diện trực tuyến bằng
cách đưa ra các yêu cầu, tham gia vào các thảo luận trực tuyến, cung cấp cơ hội,
khuyến khích học sinh tương tác với nhau và lưu ý tạo sự kết nối giữa các chủ đề
đã được thảo luận trực tuyến với các buổi học trực tiếp. Ngoài ra, cần chú ý kết hợp
đa dạng các hoạt động giao tiếp đồng bộ và không đồng bộ như: thảo luận, trò
chuyện (chat), họp truyền hình (không gian học tập qua kênh hình, kênh tiếng, kênh
chữ; chia sẻ màn hình máy tính), thư điện tử, tin nhắn, diễn đàn, mạng xã hội, ….
- Duy trì được các quan hệ tương tác bên trong phiên học trực tuyến: sự
tương tác ở đây bao gồm giữa nhiều đối tượng (người học - nội dung; người học người học; người học - người dạy, người học - cộng đồng). Tuy nhiên, sự hiện diện
trực tiếp (livetream) khoảng 50% thời lượng của chủ đề học, nhằm tạo điều kiện
phát triển năng lực tự học của người học.
- Tạo động lực cho học sinh: điều quan trọng là phải tạo động lực, thúc đẩy
và khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động học tập trực tuyến và hoạt
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động tự học. Giáo viên có thể quan sát và nhắc nhở, động viên qua email hoặc các
phương thức giao tiếp phù hợp. Một kĩ thuật để tạo hứng thú và động lực học tập
cho học sinh là nên chia một nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và đưa ra phản
hồi về một số hoặc tất cả các nhiệm vụ này.
- Giám sát sự tham gia của học sinh: là một phần của nhiệm vụ quản lí lớp
học, giáo viên cần có các công cụ cũng như biện pháp nhằm công nhận sự tham gia
của học sinh vào khóa học ở cả phiên trực tuyến và trực tiếp. Điều này giúp xác
nhận những nỗ lực và đóng góp của học sinh trong các hoạt động học tập. Ngược
lại, với những học sinh thiếu động lực và sự tham gia vào khóa học, giáo viên cần
có các biện pháp thu hút họ bằng việc tích cực giao tiếp và tìm hiểu nguyên nhân để
hỗ trợ học sinh nhiều hơn.
- Tổ chức không gian học tập trực tuyến với cấu trúc logic chặt chẽ, giúp
người học dễ dàng định vị các thông tin cần thiết: cách bố trí nội dung, yêu cầu
hoạt động học tập, vị trí gửi câu hỏi yêu cầu trợ giúp từ phía học sinh.
Trên đây là một số hướng dẫn của Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các
đơn vị để triển khai dạy học trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh hiện nay. Phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng nghiêm túc triển khai và thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Đoàn Bội Ngọc
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CÁC HỆ THỐNG TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THEO VĂN BẢN
2310/SGDĐT-GDTrH (đã liên thông kết nối với hệ thống dữ liệu)
1. https://lophoc.hcm.edu.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
2. http://lms.hcm.edu.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
3. http://shub.edu.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
4. http://K12online.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
5. http://Megaschool.edu.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
6. https://hoctructuyen.hcm.edu.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực
tuyến)
7. http://789.vn (đã có văn bản hỗ trợ miễn phí dạy học trực tuyến)
8 . http://Smartschool.edu.vn (miễn phí đến khi hết giãn cách theo chỉ thị 16).
(các phần mềm khác sẽ bổ sung sau khi được thẩm định)

