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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT- GDPT 
V/v góp ý dự thảo Thông tư ban 

hành Quy định về quản lý tổ chức 

dạy học trực tuyến  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày     tháng  9  năm 2020 

  Kính gửi:   

                          - Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

       - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3506/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2020 của Bộ Giáo  

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản 

lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo 

dục thường xuyên, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo 

viên (CBQL,GV) nghiên cứu, góp ý kiến dự thảo Thông tư. Các trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở (TH,THCS), TH&THCS công lập tổng hợp ý kiến góp ý gửi về 

Phòng GDĐT; Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến góp ý của các trường cùng ý kiến 

góp ý của cán bộ phòng gửi về Sở GDĐT. Các trường Trung học phổ thông, 

trường phổ thông có nhiều cấp học; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên tổng hợp ý kiến góp ý của CBQL,GV gửi về Sở GDĐT. Tổng 

hợp ý kiến góp ý của các đơn vị theo mẫu gửi kèm.  

 Tải dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực 

tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên tại địa 

chỉ http://moet.gov.vn/vanban/vbdt. Tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở GDĐT qua 

Phòng GDPT (bản mềm gửi về email: lehuutan@hatinh.edu.vn) trước ngày 

02/10/2020. 

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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PHÒNG GDĐT/TRƯỜNG/TRUNG TÂM ……………..                                Mẫu 

 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN 

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến 

đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 

 

TT Điều 
Khoản/

mục 
Nội dung dự thảo 

Nội dung 

 điều chỉnh/bổ sung 

Lý do  

điều chỉnh 

1      

2      

      

      

 

Gửi về email: lehuutan@hatinh.edu.vn trước 02/10/2020. 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP                                                      TRƯỞNG PHÒNG 

(HIỆU TRƯỞNG 

GIÁM ĐỐC) 
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