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V/v tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 của Bộ GDĐT
về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng GDĐT, các trường phổ
thông trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh
giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với
giáo dục trung học; hoàn thành chương trình giáo dục theo hướng dẫn tại Công
văn số 1523/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế
hoạch giáo dục và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; tiếp
tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ
năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình;
thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ
điện tử.
2. Các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet
trong thời gian “tạm dừng đến trường, không dừng học” để phòng chống dịch
Covid-19, chú ý với số học sinh do điều kiện chưa tham gia học trực tuyến trong
thời gian vừa qua. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học
và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã
học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học
trong chương trình theo quy định1; xây dựng kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức
đảm bảo hoàn thành kế hoạch thời gian năm học trước ngày 30/5/20212, đáp ứng
các yêu cầu liên quan đến học sinh các lớp cuối cấp.
3. Tổ chức ôn tập đáp ứng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
theo chương trình giáo dục giáo dục trung học phổ thông, trong đó tập trung chủ
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yếu ở chương trình lớp 12; chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo
hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ
GDĐT; các trường, cụm trường THPT chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và sử
dụng hiệu quả bộ đề thi tham khảo do Sở GDĐT trang bị tại Công văn số
934/SGDĐT-GDTrH ngày 02/6/2020; hướng dẫn giáo viên và học sinh tham
khảo, làm quen với định dạng đề thi tham khảo của Bộ GDĐT sẽ công bố trong
tháng 3 năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp với từng trường, từng nhóm
năng lực; tăng cường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, không gây quá tải đảm
bảo sức khỏe của học sinh; tiếp tục tổ chức cho học sinh ôn tập kết hợp giữa hình
thức trực tiếp và dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH
ngày 25/3/2020 để nâng cao chất lượng, hiệu quả3; tổ chức ôn tập cho những học
sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn
tập phù hợp với điều kiện thực tế.
- Tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng của kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021 theo Kế hoạch số 2226/KH-SGDĐT ngày 19/11/2020
của Sở GDĐT; đăng ký chỉ tiêu số liệu theo mẫu Online trên Google driver trước
ngày 10/4/2021.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo và triển khai thực hiện các
nội dung hướng dẫn nêu trên; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình
hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học)./.
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