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Số:          /ĐHQGHN-VP 

V/v kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục 

tiểu học 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND Tỉnh Lạng Sơn 

 

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 

sẽ là năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích 

cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn trường học, vừa 

ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Trong bối cảnh đó, Đại học 

Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai xây dựng Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo 

dục tiểu học nhằm trợ giúp cho giáo viên, cha mẹ và các em học sinh tiểu học, đặc 

biệt là học sinh các lớp 1, 2 vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn để thực hiện 

các nhiệm vụ giảng dạy và học tập.  

 Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học của ĐHQGHN là kênh hoạt động 

phi lợi nhuận và triển khai các nội dung chính bao gồm: Tư vấn trong bối cảnh 

học trực tuyến về phương pháp sư phạm và sử dụng hiệu quả các ứng dụng, thiết 

bị công nghệ giáo dục để dạy, học; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên 

gắn với triển khai chương trình sách giáo khoa mới; Hỗ trợ tâm lý trẻ em lứa tuối 

tiểu học, nhất là trong quá trình học trực tuyến; Diễn đàn thảo luận và tư vấn cá 

nhân trực tiếp. 

ĐHQGHN giao Trường Đại học Giáo dục là đầu mối chịu trách nhiệm 

chính về mặt chuyên môn, có trách nhiệm huy động các chuyên gia là các nhà 

giáo dục, sư phạm có hiểu biết sâu và thực tiễn về giáo dục tiểu học để triển khai 

tổ chức các hoạt động hỗ trợ của Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. 

ĐHQGHN trân trọng kính đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, giao Sở 

Giáo dục & Đào tạo của tỉnh làm đầu mối phối hợp với Trường Đại học Giáo dục 

thuộc ĐHQGHN (đầu mối là GS. TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường 



Đại học Giáo dục, điện thoại: 0912488694) để triển khai xây dựng và tổ chức hoạt 

động Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học giúp đông đảo các giáo viên, cha 

mẹ học sinh tiểu học có thể tham gia và khắc phục được những khó khăn gặp phải 

trong quá trình dạy, học trực tuyến.  

Mọi thông tin về Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học xin liên hệ qua 

email: hotrotieuhoc@vnu.edu.vn; hoặc TS. Bùi Thị Thanh Hương, điện thoại: 

0983505526. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trường ĐHGD (để t/h); 

- Viện ĐBCLGD, VP (để p/h); 

- Lưu: VT, HC,H2. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Lê Quân 
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