UBND HUYỆN SƠN HÒA
PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

/PGDĐT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn Hòa, ngày

tháng 9 năm 2021

V/v hƣớng dẫn nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trƣờng TH và THCS, trƣờng THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn 913/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo V/v hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
năm học 2021-2022 với những nội dung sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Bảo đảm an toàn trƣờng học; chủ động, linh hoạt thực hiện chƣơng trình, kế
hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lƣờng của dịch Covid-19.
2. Triển khai thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo
Thông tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT
(Chƣơng trình GDPT 2018) đối với lớp 6; tiếp tục thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ
thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ
trƣởng Bộ GDĐT (Chƣơng trình GDPT 2006) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 9; bảo
đảm hoàn thành chƣơng trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng giáo dục trong
tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục; chú trọng phát
triển mạng lƣới trƣờng, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy
trì, nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trƣờng
học dân chủ, kỷ cƣơng, nền nếp, chất lƣợng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo
dục trung học.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. BẢO ĐẢM AN TOÀN TRƢỜNG HỌC, HOÀN THÀNH CHƢƠNG
TRÌNH NĂM HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC
1. Tăng cƣờng các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trƣờng học
- Các trƣờng TH-THCS, trƣờng THCS, trƣờng PTDTNT huyện (sau đây gọi
chung là trƣờng THCS) phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phƣơng để hƣớng
dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trƣớc tình hình dịch
Covid-19 có diễn biến phức tạp; tiếp tục tăng cƣờng các biện pháp phòng chống dịch
cho học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đơn vị; thực hiện nghiêm các quy
định về phòng, chống dịch Covid-19 trong trƣờng học hiện hành.
- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trƣờng trong trƣờng học;
kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống Covd-19, xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động
các phƣơng án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên
đơn vị; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trƣờng, lớp học theo quy định; thƣờng
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xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh
đến trƣờng học tập.
- Kịp thời phát hiện sớm các trƣờng hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19
trong trƣờng học, báo cáo với cơ quan Y tế tại địa phƣơng để thực hiện phƣơng án xử
lý theo quy định.
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để chủ động, linh hoạt ứng phó
với tình hình Covid-19, bảo đảm hoàn thành chƣơng trình năm học
Các trƣờng THCS chủ động về các phƣơng án dạy học trực tuyến/linh hoạt và
trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của
dịch Covid-19 tại địa phƣơng, trong đó kế hoạch của nhà trƣờng cần làm rõ các nội
dung:
- Ƣu tiên dạy học trực tuyến/linh hoạt đối với các nội dung mang tính lí thuyết,
hƣớng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng
phƣơng án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trƣờng để dạy học
trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố
những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến/linh hoạt.
- Thực hiện hiệu quả, chất lƣợng các hình thức, phƣơng pháp dạy học và kiểm
tra, đánh giá trực tiếp và trực tuyến/linh hoạt, bảo đảm hoàn thành chƣơng trình năm
học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho học sinh khối lớp 9 để đảm bảo hiệu quả,
chất lƣợng giáo dục tốt nhất cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Phƣơng án sử dụng công nghệ, kỹ thuật, hình thức dạy học linh hoạt, dạy học
trực tuyến phù hợp với đơn vị, đảm bảo tất cả học sinh đƣợc tham gia, có sự hƣớng
dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh.
a) Đối với lớp 6 thực hiện theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018
Các trƣờng THCS xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trƣờng,
các kế hoạch của tổ chuyên môn, các kế hoạch của giáo viên theo Công văn số
5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch giáo dục của nhà trƣờng (gọi tắt là Công văn 5512) và Công văn số
2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 về việc triển khai thực hiện chƣơng trình giáo
dục trung học năm học 2021-2022; xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt
động giáo dục bám sát yêu cầu cần đạt theo Chƣơng trình GDPT 2018 để tổ chức dạy
học theo hình thức trực tuyến/linh hoạt và trực tiếp phù hợp với tình hình phòng,
chống dịch Covid-19 tại địa phƣơng, trong đó hiệu trƣởng nhà trƣờng cần lƣu ý một
số nội dung:
- Triển khai dạy học đồng thời các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch
sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật) bảo đảm
tƣơng đƣơng về thời lƣợng trong từng học kì.
- Triển khai dạy học Tin học lớp 6 đối với các trƣờng THCS có đủ điều kiện tổ
chức dạy học theo Chƣơng trình GDPT 2018; nhà trƣờng chủ động tham mƣu Phòng
Giáo dục và Đào tạo để có đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để triển khai dạy học
Tin học lớp 6 trong nhà trƣờng.
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- Sắp xếp, điều chỉnh thành viên tổ chuyên môn theo Chƣơng trình GDPT 2018;
việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn phải dựa trên nghiên cứu bài học, tổ
chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi về tổ chức dạy học theo Chƣơng trình GDPT 2018;
đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy
học phù hợp với thực tế của tổ bộ môn.
- Đối các môn học mới: môn Khoa học tự nhiên: Nhà trƣờng phân công giáo viên
giảng dạy phù hợp với chuyên môn đào tạo, phù hợp với tính hình giáo viên bộ môn
của đơn vị; nội dung khó, chung thì giao cho giáo viên có chuyên môn tốt nhất hoặc tổ
trƣởng chuyên môn đảm nhận; môn Hoạt động trải nhiệm hƣớng nghiệp, Nội dung
giáo dục địa phƣơng nhà trƣờng (đƣợc hƣớng dẫn riêng) bố trí đủ giáo viên giảng dạy.
- Về phân phối chƣơng trình: Trên cơ sở từ nguồn dữ liệu do Tổ nghiệp vụ xây
dựng, hỗ trợ hƣớng dẫn của từng loại sách giáo khoa, tổ chuyên môn nhà trƣờng xây
dựng phân phối chƣơng trình, trình hiệu trƣởng phê duyệt và thực hiện.
- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh: áp dụng Thông tƣ số 22/2021/TT-BGDĐT
ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học
sinh trung học phổ thông. Nhà trƣờng, tổ chuyên môn phổ biến cho giáo viên triển
khai thực hiện (Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có hƣớng dẫn riêng).
b) Đối với các lớp 7,8,9 thực hiện theo Chƣơng trình GDPT 2006
Tiếp tục thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết
định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT (Chƣơng trình
GDPT 2006) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 9.
Các kế hoạch nhà trƣờng, kế hoạch tổ chuyên môn thực hiện áp dụng Công văn
5512; riêng kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên có thể sử dụng lại mẫu cũ,
khuyến khích giáo viên vận dụng quy trình tổ chức 04 bƣớc tiến trình dạy học theo
phụ lục IV, Công văn 5512; giáo viên đƣợc dùng kế hoạch bài dạy soạn trên máy tính
khi lên lớp, không bắt buộc in ra giấy (bao gồm cả giáo viên giảng dạy lớp 6).
Về phân phối chƣơng trình các môn học và nội dung dạy học, các trƣờng tiếp tục
thực hiện Công văn 260/PGDĐT ngày 01/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
việc hƣớng dẫn nội dung dạy học cấp THCS.
Việc kiểm tra, đánh giá học sinh: tiếp tục thực hiện Thông tƣ 26/2020/TTBGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tƣ số
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT.
Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, nhà trƣờng
chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học (phân phối
chƣơng trình) lớp 9 chƣơng trình giáo dục phổ thông hiện hành (chƣơng trình GDPT
2006) theo định hƣớng nhƣ sau:
- Với các nội dung đã có khung chƣơng trình GDPT 2006: tích hợp nội dung bổ
sung vào bài học/chủ đề đã có, không tăng thêm thời lƣợng.
- Với các nội dung mới, chƣa có trong khung chƣơng trình GDPT 2006: xây
dựng thành chủ đề, tổ chức dạy học vào cuối học kì 2. Thời lƣợng dạy học chủ đề mới
này đƣợc trừ vào tổng thời lƣợng của chƣơng trình năm học.
- Kiểm tra đánh giá: Không kiểm tra, đánh giá định kì các nội dung bổ trợ theo
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Chƣơng trình GDPT 2018 với học sinh.
Khung chƣơng trình bổ trợ kế hoạch dạy học (phân phối chƣơng trình) lớp 9
đƣợc gửi kèm theo Công văn này.
c) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tƣớng Chính
phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và Công văn 3761/BGDĐTGDCTHSSV ngày 31/8/2021 của Bộ GDĐT V/v hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo
dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; tăng cƣờng công tác
giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trƣờng học; công tác tƣ vấn tâm
lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trƣờng học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả
việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các
chƣơng trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và
đạo đức liêm chính, phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục quyền con ngƣời; giáo dục
chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà
trƣờng; giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục chủ
quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục sử dụng năng
lƣợng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trƣờng, đa dạng sinh học và bảo tồn
thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục
tăng cƣờng năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác
theo quy định.
d) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của
Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và
thể thao trƣờng học giai đoạn 2016-2020 và định hƣớng đến năm 2025 và Kế hoạch số
110/KH-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. Các trƣờng THCS duy trì
nền nếp thực hiện các bài thể dục giữa giờ, tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao
nhằm phát triển thể lực toàn diện cho học sinh.
đ) Trƣờng Phổ thông dân tộc nội trú huyện tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo
hƣớng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình
cảm, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cƣờng phụ đạo cho học sinh còn
hạn chế về kết quả học tập; tăng cƣờng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và tổ chức
dạy học các môn học tiếng dân tộc thiểu số khi có đủ điều kiện theo quy định.
e) Các trƣờng tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh
khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật không có điều kiện
đến trƣờng dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với điều kiện của địa
phƣơng, đơn vị.
3. Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức dạy học
a) Trƣờng THCS hƣớng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm
các yêu cầu về phƣơng pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học
và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học.
Tiến trình dạy học mỗi bài học đƣợc xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội
dung, sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt
để tổ chức dạy học trực tuyến/linh hoạt, hƣớng dẫn học sinh tự học ở nhà hoặc dạy học
trực tiếp. Chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng học trực tuyến, ƣu tiên dành thời gian
thực để tổ chức cho học sinh thuyết trình, thảo luận, báo cáo sản phẩm, kết quả học tập;
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dành nhiều thời gian học trực tiếp trên lớp cho việc luyện tập, thực hành, thí nghiệm.
b) Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên
cơ sở tự nguyện của nhà trƣờng, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm
tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học cơ sở; tăng cƣờng giao
lƣu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá
trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới.
c) Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý
giáo dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc
đổi mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trƣờng.
4. Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
a) Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học cơ sở theo quy định; xây dựng kế
hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vƣợt
quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chƣơng trình giáo dục phổ thông; không
kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hƣớng
dẫn học sinh tự học ở nhà theo hƣớng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GDĐT trong điều kiện
phòng, chống dịch Covid-19.
b) Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá
thƣờng xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc
trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận và đặc tả đề kiểm tra cần
phối hợp câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận theo tỉ lệ phù hợp. Khuyến khích các
nhà trƣờng xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Đối với các môn học,
hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh
giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt
động giáo dục.
c) Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực
tuyến theo Thông tƣ số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trƣởng Bộ
GDĐT quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ
thông và cơ sở giáo dục thƣờng xuyên, bảo đảm chất lƣợng, chính xác, hiệu quả, công
bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.
d) Lƣu ý đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6:
- Môn Lịch sử và Địa lí: mỗi phân môn chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thƣờng
xuyên trong một học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung phân môn Lịch
sử và phân môn Địa lí theo tỷ lệ tƣơng đƣơng về nội dung dạy học của 02 phân môn
tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
- Môn Nghệ thuật: mỗi nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật chọn 01 kết quả kiểm tra,
đánh giá thƣờng xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá
định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm
từng nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật tƣơng tự nhƣ các môn học đánh giá bằng nhận xét; bài
kiểm tra, đánh giá định kì môn Nghệ thuật đƣợc đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung
Âm nhạc, Mĩ thuật đƣợc đánh giá mức Đạt.
- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa
phƣơng: giáo viên đƣợc phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá
thƣờng xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá
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định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trƣởng giao cho một trong số các
giáo viên đƣợc phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để
quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên trong mỗi học kì và
tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.
Riêng Nội dung giáo dục của địa phƣơng lớp 6, Phòng GDĐT sẽ tổ chức tập
huấn dạy học, hƣớng dẫn sau khi có hƣớng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Nâng cao chất lƣợng giáo dục hƣớng nghiệp, định hƣớng phân luồng
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tƣớng
Chính phủ ban hành Đề án "Giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" và Kế hoạch số 161/KH-UBND
ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Phú Yên, trong đó tập trung: đổi mới nội dung,
phƣơng pháp, hình thức giáo dục hƣớng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm
nhiệm làm nhiệm vụ tƣ vấn, hƣớng nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở
giáo dục phổ thông với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho giáo dục hƣớng
nghiệp và định hƣớng phân luồng học sinh THCS; tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm
thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh trung học.
- Các trƣờng từng bƣớc triển khai thực hiện giáo dục STEM theo hƣớng dẫn của
Bộ, Sở, Phòng GDĐT bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả cao.
6. Tham gia tổ chức các kì thi, cuộc thi
a) Đối với học sinh: Các trƣờng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ thi chọn
học sinh giỏi cấp trƣờng, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, ôn tập, bồi dƣỡng đảm bảo
học sinh tham gia dự thi cấp huyện đạt kết quả tốt nhất; tổ chức tốt cuộc thi khoa học
kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trƣờng ở các trƣờng có điều kiện, tuyển chọn
sản phẩm tham gia dự thị cấp huyện.
Chú trọng đến chất lƣợng giảng dạy học học sinh lớp 9, đảm bảo học sinh tham
gia kì thi tuyển sinh lớp 10 đạt hiệu quả.
b) Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng và
chuẩn bị các điều kiện tham gia hội giảng cấp huyện đạt kết quả cao.
II. PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI TRƢỜNG, LỚP, NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Phát triển mạng lƣới trƣờng, lớp: Các trƣờng THCS chủ động tham mƣu
Phòng Giáo dục và Đào tạo các nội dung sau:
- Phát triển mạng lƣới trƣờng, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lƣợng giáo
dục trung học, tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
đồng thời chủ động triển khai Chƣơng trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.
- Đầu tƣ nguồn lực xây dựng thƣ viện chuẩn, trƣờng chuẩn quốc gia, kiểm định
chất lƣợng gắn với chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ
trình của huyện.
2. Nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Các trƣờng THCS thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày
28/01/2021 của UBND huyện về thực hiện mục tiêu Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ
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năm 2021; tăng cƣờng các điều kiện nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục trung học
cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập
giáo dục trung học cơ sở theo quy định, bảo đảm chính xác, chất lƣợng, hiệu quả; nâng
cao chất lƣợng kiểm tra, đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục trung học
cơ sở, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử để quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù
chữ và thƣờng xuyên cập nhật và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
III. TĂNG CƢỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO
DỤC TRUNG HỌC
1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
a) Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Hiệu trƣởng nhà
trƣờng chỉ đạo thực hiện:
- Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục trung học theo tiêu
chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trƣởng hiện hành.
- Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; tham mƣu
Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí đủ giáo viên, bảo đảm số lƣợng và chất lƣợng, cân đối
về cơ cấu.
- Rà soát, thống kê số lƣợng, cơ cấu giáo viên cấp trung học cơ sở theo chuẩn đào
tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dƣỡng, bổ sung, xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình
nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số
71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
b) Bồi dƣỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục
- Hiệu trƣởng nhà trƣờng chỉ đạo và có kế hoạch kiểm tra, giám sát đôn đốc
giáo viên và cán bộ quản lí tham gia bồi dƣỡng đại trà các mô đun triển khai Chƣơng
trình GDPT 2018 theo phƣơng thức bồi dƣỡng qua mạng, thƣờng xuyên, liên tục, ngay
tại trƣờng, gắn nội dung bồi dƣỡng thƣờng xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm
chuyên môn trong trƣờng; các trƣờng hợp không tham gia bồi dƣỡng đầy đủ các mô
đun theo quy định thì không phân công giảng dạy. Riêng môn Tiếng Anh thì chỉ phân
công giáo viên có chứng chỉ năng lực phù hợp giảng dạy.
- Các trƣờng có kế hoạch cử giáo viên tham gia bồi dƣỡng ở một số môn học để
tiến tới mỗi giáo viên có thể đảm nhiệm dạy học toàn bộ môn học Khoa học tự nhiên,
Lịch sử và Địa lí theo Chƣơng trình GDPT 2018.
2. Tăng cƣờng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu
Trong bối cảnh ứng phó với tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, bắt đầu
thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018, các trƣờng THCS phải bảo đảm các điều kiện về
cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học:
- Tiếp tục đầu tƣ và tận dụng tối đa cơ sở vật chất của nhà trƣờng để tổ chức dạy
học nhiều hơn 06 buổi/tuần, bảo đảm chủ động, linh hoạt thực hiện chƣơng trình trong
bối cảnh ứng phó với tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.
- Bảo đảm phòng học và phòng chức năng phù hợp với các thiết bị dạy học theo
chƣơng trình giáo dục trung học; tăng cƣờng cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật để bảo
đảm chất lƣợng việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.
- Phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử từ các nguồn sƣu
tầm và từ giáo viên nhà trƣờng xây dựng; xây dựng tài liệu hƣớng dẫn dạy học trực
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tuyến dùng chung cho toàn trƣờng.
IV. TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Các trƣờng THCS tự chủ, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà
trƣờng với 35 tuần thực học, đƣợc Hội đồng trƣờng phê duyệt, Hiệu trƣởng ban hành, tổ
chức thực hiện. Kế hoạch giáo dục của mỗi trƣờng phải đƣợc xây dựng từ kế hoạch của tổ
chuyên môn, đƣợc báo cáo Phòng GDĐT (Bộ phận Chuyên môn THCS) trƣớc
25/9/2021. Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra của Phòng GDĐT sẽ dựa trên kế hoạch giáo
dục của nhà trƣờng.
2. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu
bài học, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trƣờng. Từng trƣờng quy định số tiết dự giờ
mỗi năm cho giáo viên, tổ/nhóm trƣởng, CBQL phù hợp với kế hoạch nhà trƣờng (theo
mẫu phụ lục 5, Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH). Hiệu trƣởng nhà trƣờng cần có kế
hoạch tổ chức các hội thảo chuyên môn, tăng cƣờng các hoạt động dự giờ, rút kinh
nghiệm để hoàn thiện từng bƣớc cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt
động giáo dục; nâng cao chất lƣợng và hiệu quả sử dụng các phƣơng pháp, hình thức tổ
chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh.
3. Các trƣờng THCS thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trƣờng theo Chỉ
thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT, không đặt ra các
loại sổ sách không đúng quy định; quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo
quy định. Phòng GDĐT khuyến khích các đơn vị sử dụng công nghệ thông tin trong tổ
chức và quản lí các hoạt động chuyên môn. Trên cơ sở thực tiễn của huyện, Phòng
GDĐT sẽ xây dựng quy chế sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để
nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng
thống nhất dữ liệu toàn ngành về trƣờng, lớp, học sinh, giáo viên, trƣờng chuẩn quốc
gia và các thông tin khác trong quản lí, báo cáo.
4. Phòng GDĐT tiếp tục tăng cƣờng kiểm tra, tƣ vấn hƣớng dẫn công tác quản lí
hoạt động dạy học, kiểm định chất lƣợng giáo dục theo kế hoạch và đột xuất.
5. Các trƣờng THCS cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân có liên quan tại địa phƣơng về tình hình thực hiện các chủ trƣơng, chính
sách đổi mới đối với giáo dục trung học; tình hình và kết quả triển khai thực hiện
chƣơng trình, sách giáo khoa mới đối với giáo dục trung học để đƣợc chia sẻ, đồng
thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc.
V. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƢỞNG
Các trƣờng cụ thể hóa các tiêu chí thi đua theo hƣớng dẫn Phòng GDĐT thành
các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lƣợng, hiệu quả các mặt công tác trong
nhiệm vụ năm học; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc; thực
hiện tốt việc khen thƣởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng
quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn
đấu cho học sinh; tăng cƣờng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý
thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và
cộng đồng.
VI. LỊCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC (Xem phụ lục đính kèm).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các trƣờng THCS
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Trên cơ sở của những nội dung hƣớng dẫn trên đây, tùy vào tình hình của các
đơn vị, Hiệu trƣởng nhà trƣờng xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung thành các
hoạt động của nhà trƣờng, của CBQL, giáo viên, tổ chuyên môn; giao trách nhiệm cụ
thể đến từng cá nhân, tổ chức trong nhà trƣờng để tổ chức thực hiện; thƣờng xuyên
kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kế hoạch của nhà trƣờng đạt hiệu quả cao; đồng thời gửi
Kế hoạch triển khai của nhà trƣờng về Phòng GDĐT đúng thời gian quy định.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giao cho Bộ phận Chuyên môn THCS tham mƣu hƣớng dẫn, triển khai tập huấn,
kiểm tra đôn đốc các trƣờng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trƣởng các trƣờng TH&THCS, trƣờng
THCS triển khai thực hiện. Mọi vƣớng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục và Đào
tạo (Bộ phận Chuyên môn THCS) để đƣợc hƣớng dẫn thêm./.
Nơi nhận :
- Nhƣ kính gửi;
- TP, các PTP;
- Các bộ phận Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lƣu VT, CM THCS.

KT.TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

Bá Nguyễn Viết Thƣ
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UBND HUYỆN SƠN HÒA
PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo Công văn số:
/PGDĐT, ngày /9/2021)
Tháng
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Nội dung hoạt động
- Tựu trƣờng: 01/9/2021; khai giảng: 05/9; bắt đầu học: 06/9/2021.
- Ổn định lớp học, xây dựng kế hoạch nhà trƣờng báo cáo Phòng GDDT
(trƣớc 25/9/2021).
- Các đơn vị tập huấn chuyên môn cho giáo viên về nhiệm vụ năm học
2021-2022; thành lập các BCĐ, ổn định các tổ chức trong trƣờng theo
Điều lệ; tổ chức hội nghị CCVC.
- Tập huấn đại trà các mô – đun 1, 2, 3 cho CBQL, giáo viên THCS.
- Các trƣờng phát động cuộc thi KHKT.
- Hội nghị chuyên môn giáo dục trung học cho tổ trƣởng chuyên môn, tổ
nghiệp vụ, Phó HT chuyên môn.
- Thi chọn và bồi dƣỡng HSG cấp trƣờng.
- Kiểm tra chuyên đề đầu năm (tuyển sinh, thu chi, triển khai nhiệm vụ
năm học, DTHT,…).
- Các trƣờng hoàn thành hồ sơ công tác PCGD THCS
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- Hội thảo công tác kiểm tra, đánh giá học sinh cho tổ trƣởng chuyên
môn, tổ nghiệp vụ, Phó HT chuyên môn.
- Tham gia Hội thảo về công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phƣơng
lớp 7 do Sở tổ chức.
- Kiểm tra chuyên ngành (theo lịch kiểm tra), kiểm tra chuyên đề.
- Kiểm tra công tác PCGD THCS cấp huyện.
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- Sinh hoạt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia Hội thảo dạy học lớp 6 theo cụm trƣờng.
- Tổ chức thi chọn HSG THCS cấp huyện (hƣớng dẫn riêng).
- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra PCGD THCS.
- Kiểm tra chuyên ngành (theo lịch kiểm tra), kiểm tra chuyên đề.
- Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp huyện (hƣớng dẫn riêng).
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- Tổ chức cuộc thi KHKT (học sinh) cấp huyện.
- Các trƣờng tổ chức chọn SGK lớp 7.
- Kiểm tra chuyên ngành (theo lịch kiểm tra), kiểm tra chuyên đề.

1&2

- Kết thúc học kỳ 1: 08/01/2022; ngày nghỉ cuối học kỳ 1: 10/01/2022.
- Bắt đầu học kỳ 2: 11/01/2022.
- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.
- Các trƣờng tổ chức sinh hoạt tập thể toàn trƣờng mừng Đảng, mừng
Xuân Nhâm Dần 2022 nhƣ hội trại, thể thao, trò chơi dân gian,…
- Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: có hƣớng dẫn riêng.
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Tháng
3
4

5

Nội dung hoạt động
- Tham gia kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh – đầu tháng 03/2022.
- Thanh tra hành chính (theo lịch Thanh tra), kiểm tra chuyên đề.
- Thi nghề phổ thông THCS.
- Kiểm tra chuyên ngành (theo lịch kiểm tra), kiểm tra chuyên đề.
- Kiểm tra thực hiện chƣơng trình và dạy học ôn tập và chuẩn bị kì thi
tuyển sinh lớp 10.
- Ngày kết thúc HK2: ngày 23/5/2022.
- Xét công nhận tốt nghiệp THCS: 24-25/5/2022.
- Ngày tổng kết năm học: từ 26 -30/5/2022.
- Các trƣờng bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phƣơng.

- Thi tuyển (xét tuyển) vào lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023: từ 01/6
6,7&8 đến 31/7/2022.
- CBQL, GV tham gia hội thảo, tập huấn của Phòng, Sở

11

