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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v hướng dẫn thực hiện Chương 

trình GDPT cấp THCS, THPT ứng 

phó với dịch Covid-19 năm học 

2021-2022 

Đắk Lắk, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi: 

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 

Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo 

dục Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp 

THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (gọi tắt là Công 

văn số 4040/BGDĐT-GDTrH); Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 

của Bộ GDĐT về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19, 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS; các trường THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kĩ nội dung  

Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH để triển khai thực hiện (có văn bản kèm theo). 

Trong đó lưu ý: 

a) Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương 

trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện 

phòng, chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 4040/BGDĐT-

GDTrH. 

b) Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT: 

 - Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều 

chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo 

Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH. 

- Không thực hiện theo Công văn số 1297/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 

của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT 

và Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

2. Các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch 

giáo dục môn học; hoàn thiện kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo linh hoạt 

ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19; chỉ đạo việc dạy học, kiểm tra, 

đánh giá thường xuyên và giữa kỳ phù hợp với sự điều chỉnh của nhà trường. 
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- Đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và không tổ chức dạy 

học trực tiếp tại trường, khi tổ chức tiết 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, tivi. 

- Đối với các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, ưu tiên dạy 

học các nội dung kiến thức trọng tâm để phát huy hình thức dạy học trực tiếp 

trong thời gian học sinh được đến trường. Tùy điều kiện thực tế của mỗi nhà 

trường và địa phương có thể dạy học nhiều hơn 06 buổi/tuần. 

Tập trung thời gian chính cho hoạt động dạy học; bố trí các cuộc họp hội 

đồng sư phạm, tổ chuyên môn và các cuộc họp khác sang hình thức trực tuyến, ở 

những thời điểm phù hợp, không ảnh hưởng đến dạy học; khuyến khích thực hiện 

chế độ báo cáo, thông tin hai chiều qua các hình thức trực tuyến, điện tử. 

3. Các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và gửi cho cơ quan 

quản lí cấp trên trước ngày 25/9/2021 (trường THCS gửi về phòng GDĐT; trường 

THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học gửi về Sở GDĐT qua email nội bộ của 

phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục Thường xuyên). 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về phòng GDTrH-GDTX, Sở 

GDĐT để được hướng dẫn thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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