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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS 

huyện 

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) và Công văn số 1297/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS), 

trung học phổ thông (THPT), Phòng GDĐT đề nghị các trường THCS và trường 

PTDT Nội Trú THCS huyên (gọi chung là các trường THCS) thực hiện như sau:  

Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kĩ nội 

dung Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT (văn bản 

kèm theo) để xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch giáo dục của đơn vị. Kế 

hoạch giáo dục môn học phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt. 

Kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch giáo dục của đơn vị là căn cứ để nhà 

trường thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời là căn cứ để thanh, kiểm tra, đánh 

giá của các cấp. Trong quá trình xây dựng kế hoạch môn học, các đơn vị cần lưu ý:  

- Tổng thời lượng của mỗi môn học trong cả năm học không thay đổi: Số tiết 

học của cả năm = 35 tuần x số tiết/tuần (theo đúng trong Kế hoạch giáo dục được quy 

định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT về việc 

ban hành Chương trình giáo dục phổ thông).  

Ví dụ: Toán 6 là 140 tiết = 35 tuần x 4 tiết/tuần.  

- Thời lượng không dùng đến của các bài/chủ đề/nội dung trong Công văn số 

3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 được ghi là  Không dạy; Đọc thêm; Không 

làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích 

học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện 

được dành để dạy học các bài/chủ đề/nội dung dài/khó/thực hành/hoạt động trải 

nghiệm/giáo dục STEM...   

- Mỗi môn học trong một học kì chỉ có 02 bài kiểm tra định kì, gồm 01 bài kiểm 

tra giữa kì và 01 bài kiểm tra cuối kì (trừ những môn đánh giá bằng nhận xét như: Mĩ 

thuật, Âm nhạc, Thể dục, Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).  

  Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 
THCS nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ thầy Trịnh Xuân Tuấn chuyên viên 

Phòng GDĐT, điện thoại 0941.752.779 để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Lưu VT, CM_THCS.  
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