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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS

Thực hiện Văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo
dục và 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 (Văn bản gửi kèm, sau đây gọi tắt là Công văn
4040); Văn bản số 1823/SGDĐT-GDPT ngày 17/9/2021 của Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị
triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT; Phòng
yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường triển khai thực hiện như sau:
1. Phát huy quyền tự chủ của Hiệu trưởng trong xây dựng và triển khai chương trình giáo
dục năm học 2021-2022, triển khai thực hiện Chương trình theo hướng bám sát hướng dẫn tại
Văn bản 4040/BGDĐT, tận dụng tối đa thời gian để giảng dạy trực tiếp.
2. Xây dựng kế hoạch dạy học từng môn học
- Xây dựng chương trình với thời lượng từ 65% đến 75% số tiết theo quy định hiện hành
(trong đó tính cả số tiết kiểm tra. Dành thời gian học ở nhà cho những phần học sinh tự học, tự
thực hiện, tự nghiên cứu - giáo viên có hướng dẫn học sinh). Tập trung ưu tiên nhiều thời gian
dạy học trực tiếp cho những tiết không có điều chỉnh tại Văn bản 4040/BGDĐT và cho các
môn học có kiểm tra đánh giá bằng điểm số. Những tiết dôi dư do điều chỉnh theo Văn bản
4040/BGDĐT được xây dựng thành các nội dung ôn tập, luyện tập... Các tiết học này có thể
được bố trí giảng dạy vào thời gian giữa kỳ, cuối kỳ, hoặc cuối năm học, tùy theo đặc thù từng
môn học.
- Ban giám hiệu phê duyệt kế hoạch dạy học từng môn học của các giáo viên trước ngày
24/9/2021 và triển khai áp dụng sau khi phê duyệt, nộp về Phòng trước ngày 27/9/2021. Các
môn học chưa có nội dung điều chỉnh trong Công văn 4040/BGDĐT cũng được xây dựng theo
hướng dẫn trên.
3. Việc tổ chức dạy học

- Các nhà trường tổ chức dạy học tuần tự các tiết học theo kế hoạch môn học đã xây dựng
đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh trong Học kỳ I (vào khoảng
tuần 13 thực học). Việc tổng kết đánh giá học kỳ II sẽ được thực hiện khi hoàn thành tất cả các
tiết học đã xây dựng theo kế hoạch.
- Các trường chỉ đạo giáo viên chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của học sinh trong trường hợp học sinh học trực tuyến. 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.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc, trao đổi với Lãnh đạo, Chuyên viên cấp học để được hướng dẫn/.
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