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Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các trường THCS;  

- Hiệu trưởng trường TH-THCS Đinh Núp; 

- Hiệu trưởng trường PTDTNT-THCS BuôN Hồ.  

 

Thực hiện Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học và 

thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II, năm học 2019-2020; 

Căn cứ Công văn số 78/PGDĐT-TH-THCS ngày 31/3/2020 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học 

sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;  

Nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học 2019-

2020 của cấp học trung học cơ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu các 

đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh nội dung dạy học 

Các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh 

nội dung dạy học tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/3/2020 (Đã gửi 

cho các trường ngày 01/4/2020), để tổ chức xây dựng phân phối chương trình, kế 

hoạch dạy học từng môn học đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực 

hiện, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể:  

- Đối với các bộ môn đã có hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh nội dung dạy 

học thực hiện đúng theo hướng dẫn.  

- Đối với môn tiếng Anh thực hiện theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm  

của trường THCS Nguyễn Du, THCS Ngô Mây, nhà trường chủ động điều chỉnh 

nội dung dạy học tương ứng, phù hợp với đặc thù của môn học.  

- Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc và Thể dục, các trường chủ động điều 

chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

cơ sở giáo dục.  

2. Đánh giá kết quả học tập 

Các trường thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 

25/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình 

đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh 

nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020. Đối với dạy học qua 

internet, trên truyền hình thực hiện nội dung kiểm tra thường xuyên (miệng, 15 

phút), khi học sinh đi học trở lại sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ (1 tiết trở lên và học 

kỳ) theo đúng quy định.  

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo 

Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và các nội 

dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự 



học” (tự đọc, tự làm, tự thực hiện) theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-

GDTrH, ngày 30/3/2020.  

3. Hình thức tổ chức dạy học 

Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và Công văn số 

78/PGDĐT-TH-THCS ngày 31/3/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các 

trường chủ động lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để tổ chức dạy học bài mới 

theo chương trình các môn học đã được điều chỉnh. Một số vấn đề cần chú ý khi 

triển khai thực hiện: 

- Đối với dạy học qua internet: Các trường chủ động lựa chọn sử dụng các 

hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến E-Learning (VNPT Đắk Lắk), Viettel 

Study (Viettel Đắk Lắk) và các ứng dụng dạy học trực tuyến khác đảm bảo điều 

kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng phải đồng bộ thống 

nhất để mỗi nhà trường quản lý, giáo viên tổ chức dạy học, giám sát, hướng dẫn, 

kiểm tra, đánh giá việc học của học sinh thuận lợi và hiệu quả.  

- Đối với dạy học trên truyền hình. Các trường chủ động tiếp cận chương 

trình phát sóng trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam (của Bộ GDĐT); 

Chương trình của Đài truyền hình Hà Nội (của Sở GDĐT Hà Nội) và một số đài 

truyền hình của các địa phương khác.  

- Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã yêu cầu mỗi nhà trường, mỗi thầy, cô giáo phối hợp chặt chẽ với 

phụ huynh học sinh và toàn xã hội hãy chung tay hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học 

sinh học qua internet, trên truyền hình đảm bảo thuận lợi, chất lượng và hiệu quả.  

4. Bài giảng điện tử, tư liệu, học liệu 

Các trường chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng bài giảng; 

trao đổi, chia sẻ bài giảng, tư liệu, học liệu giữa các cá nhân, giữa các nhà trường, 

các địa phương để rút ngắn thời gian soạn bài và nâng cao chất lượng bài dạy của 

mỗi giáo viên. Tích cực tìm kiếm, tham khảo, sử dụng các nguồn bài giảng, học 

liệu trên internet, trên truyền hình như:  

- Kho tài nguyên của Bộ GDĐT tại địa chỉ: 

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/ với hơn 5.000 bài giảng điện tử cho tất cả 

các cấp học; kho tài nguyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 

http://tndt.daklak.edu.vn/ và các địa chỉ truy cập khác.  

- Các bài giảng từ chương trình phát sóng của đài truyền hình Việt Nam, các 

đài truyền hình địa phương của các tỉnh, thành phố khác.  

5. Bổ sung, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục 

Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này, các trường thực hiện việc điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục (theo mẫu đính kèm) của đơn 

vị mình để triển khai dạy học và kết thúc năm học.  

Kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục của nhà trường phải được phổ biến 

quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, từng học sinh để thực hiện và 

thông báo cho phụ huynh học sinh được biết để phối hợp với nhà trường trong việc 

giám sát việc học tập của học sinh. Tuyệt đối không để bất kỳ học sinh nào không 

được tham gia học tập. Đối với những học sinh ở vùng khó khăn, những học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt nhà trường cần phải có các biện pháp hỗ trợ, giáo viên bộ 

môn và giáo viên chủ nhiệm có phương án để giúp học sinh vượt qua khó khăn, 

hoàn thành nhiệm vụ học tập.  



Ngày 08/4/2020, các trường gửi kế hoạch giáo dục của nhà trường (kèm 

theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình học kỳ II của từng môn học) qua 

Email nội bộ, Bộ phận chuyên môn THCS. 

Các trường khẩn trương tổ chức dạy học bài mới, ôn tập kiến thức, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh bắt đầu từ ngày 09/4/2020.  

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung thực hiện, 

đảm bảo cho tất cả học sinh của nhà trường đều được học tập và hoàn thành nhiệm 

vụ học tập một cách tốt nhất.  

Nhận được Công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng 

các trường nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ Bộ phận chuyên môn 

THCS để được hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT-THCS, 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phỉ Đính 
 



 
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG…………………………. 
      

Số:     /KH-… 
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Buôn Hồ, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM HỌC 2019-2020 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thực hiện chương trình môn học. (nêu rõ, phương thức, thời gian hoàn thành) 

a) Điều chỉnh nội dung chương trình 

b) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

c) Dạy học trực tuyến 

d) Dạy học tại trường… 

…… 

2. Các hoạt động giáo dục 

- 

- 

… 

3. Phân phối chương trình (cụ thể từng môn) 

4. Kế hoạch chuyên môn hàng tháng (Bắt đầu ngày 09/4/2020) 

Tháng Nội dung Thực hiện Ghi chú 

    

    

 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- 

- 

… 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
-  

- Lưu: VT, 

HIỆU TRƯỞNG 
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