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V/v triển khai thực hiện Chương trình
GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với
dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT)
cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai thực hiện Chương trình GDPT cấp
THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 như sau:
1. Các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày
16/9/2021 (đính kèm).
2. Công văn này thay thế Công văn số 1523/SGDĐT-GDTrH ngày
01/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục và thực
hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
3. Các cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của
nhà trường theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp THCS, THPT tại Công văn
này, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19
tại địa phương, tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy
học trực tiếp, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu
cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại,
kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối
tượng học sinh (những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến, học trên truyền
hình,...) một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại địa
phương. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học
sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu
học sinh thực hành, thí nghiệm. Tùy vào điều kiện thực tế của mỗi trường có thể tổ
chức dạy nhiều hơn 6 buổi/tuần. Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng viễn thông để tổ chức triển khai dạy học
trực tuyến khi cần thiết.
Lưu ý: Giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp
để đảm bảo sức khỏe tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện
thoại, ti vi.
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Yêu cầu thủ trưởng các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở
triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc, đề nghị các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở báo cáo bằng
văn bản về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo
dục Thường xuyên) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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