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Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã; 

- Trường trung học phổ thông; 

- Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành. 

Thực hiện Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung 

dạy học học kì II năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu 

các đơn vị  triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 

01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo 

dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học trong các 

phụ lục kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ 

GDĐT để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020. 

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục 

trung học căn cứ vào nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 

30/3/2020 của Bộ GDĐT để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, 

phù hợp theo đặc thù môn học. 

Đối với môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học 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. 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 và các nội dung 

“Không dạy”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự 
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(để b/cáo) 

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

GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh nội dung 

dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục 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. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) bằng văn bản 

và gửi qua địa chỉ e-mail: phonggdtrh.sohanam@moet.edu.vn để được 

hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để t/hiện); 

- Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH); 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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