
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình 

GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với 

dịch covid-19 năm học 2021-2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

 - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng 

dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch covid-19 

năm học 2021-2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng Giáo dục và 

Đào triển khai hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng 

phó với dịch covid-19 năm học 2021-2022. Trong quá trình triển khai, các đơn vị 

lưu ý một số nội dung như sau: 

1. Xây dựng, hoàn thiện k  hoạch giáo dục c a nhà trường đ ng thời chỉ đạo 

các tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh xây dựng lại k  hoạch dạy học các môn học 

trong năm học 2021-2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực t  c a đơn vị và năng lực c a học sinh. 

- Xây dựng các ch  đề tích hợp ki n thức các bộ môn nhưng vẫn phải đảm 

bảo yêu cầu về ki n thức, kỹ năng đối với lớp học từ lớp 7 đ n lớp 12 theo CT 

GDPT 2006 và yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với lớp 6 theo CT GDPT 2018. 

- Xây dựng k  hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt c a chương trình các 

môn học/hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực t  c a đơn vị, năng lực 

c a học sinh; không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, 

trùng lặp giữa các môn học, các nội dung đã quá cũ so với ki n thức khoa học hiện 

đại. 

- Tăng cường việc giao nhiệm vụ, xây dựng tài liệu, khai thác, s  dụng hiệu 

quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuy n. 

- Công văn này thay th  Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 

c a Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông. 
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2. Không tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì đối với các ki n thức đã tinh giản 

theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021. 

Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị có k  hoạch triển khai 

thực hiện, trong quá trình thực hiện n u có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua 

phòng GDTrHTX) để được hướng dẫn cụ thể./. 

[Đính kèm Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH; Phụ lục công văn 4040] 

 

Nơi nhận: 
- Như kính g i; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrHTX-HungVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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