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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở
Căn cứ Công văn số 854/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01 tháng 3 năm
2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì
II, năm học 2019-2020 cấp THCS, THPT;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai thực hiện điều
chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp trung học cơ
sở (THCS) như sau:
1. Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng lại
kế hoạch, phân phối chương trình các môn học theo nội dung hướng dẫn điều
chỉnh đã được ban hành tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020
và Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT, trình lãnh
đạo đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện.
2. Một số lưu ý khi triển khai thực hiện
- Các trường THCS tiến hành xây dựng lại kế hoạch, phân phối chương
trình điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 để thực hiện
dạy học qua internet trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid19, đồng thời áp dụng khi học sinh đi học trở lại. Thời gian bắt đầu áp dụng
chậm nhất ngày 06/4/2020. Kế hoạch điều chỉnh đảm bảo thời gian kết thúc học
kỳ II năm học 2019-2020 chậm nhất đến ngày 11/7/2020; trong đó, bao gồm thời
gian củng cố, hệ thống kiến thức học qua internet và trên truyền hình, thời gian
ôn tập và kiểm tra học kỳ II. Riêng khối 9, hoàn thành chậm nhất đến ngày
13/6/2020 (bao gồm thời gian củng cố, hệ thống kiến thức học qua internet và
trên truyền hình, thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ II). Nội dung dạy trên
truyền hình của Sở GDĐT tổ chức cũng sẽ áp dụng nội dung hướng dẫn điều
chỉnh tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH.
- Về chương trình tiếng Anh 10 năm cấp THCS: Căn cứ hướng dẫn điều
chỉnh có gửi kèm theo Công văn này và điều kiện thực tế của các trường mà đơn
vị có thể áp dụng nếu thấy phù hợp.
- Riêng môn Tin học, trường hợp trường THCS dạy theo bộ tài liệu của
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì áp dụng điều chỉnh nội dung dạy học theo
Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH; trường hợp, trường THCS dạy theo bộ tài
liệu của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thì căn cứ hướng dẫn điều chỉnh có gửi
kèm theo Công văn này và điều kiện thực tế của các trường để áp dụng nếu thấy
phù hợp.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày
03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học
2017-2018, được Phòng GDĐT cụ thể bằng Hướng dẫn số 181/HD-PGDĐT
ngày 07/3/2018 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định
hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
3. Về kiểm tra, đánh giá: Ngoài việc áp dụng các nội dung hướng dẫn tại
Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH, Phòng đề nghị thủ trưởng các đơn vị hướng
dẫn giáo viên chủ động bố trí số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ
vào kế hoạch dạy học được điều chỉnh để đảm bảo đủ số cột kiểm tra/môn học
theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ
GDĐT.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện tốt nội dung
Công văn này./.
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