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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tổ chức kiểm tra cuối kì 2
và hoàn thành chương trình
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có
nhiều cấp học;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện và các trung tâm
trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1578/UBND-KGVX ngày 09 tháng 5 năm 2021
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho trẻ em mầm non nghỉ học, tổ chức
kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh giáo dục phổ thông, học viên giáo dục thường
xuyên trên địa bàn thành phố;
Căn cứ tình hình thực tế về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2, thực hiện
chương trình các môn học, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19 và đảm bảo hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian
năm học 2020-2021,
Sở Giáo dục và Ðào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện
các công việc sau:
1. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2
Trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, thủ trưởng đơn
vị tiếp tục tổ chức và hoàn thành công tác kiểm tra cuối kỳ 2 các môn học theo
kế hoạch bằng hình thức trực tiếp tại đơn vị; thông báo kịp thời đến học sinh,
cha mẹ học sinh kế hoạch tổ chức kiểm tra. Trong thời gian này không tổ chức
dạy học, ôn tập trực tiếp tại trường (ngoại trừ các lớp cuối cấp).
2. Tổ chức ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp
Thủ trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực
hiện công tác ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp theo kế hoạch, quyết định
hình thức tổ chức ôn tập (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực
tuyến) phù hợp, hiệu quả.
3. Tổ chức giảng dạy các môn học để hoàn thành chương trình
Sau khi hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2, thủ trưởng đơn vị
chỉ đạo thực hiện công tác giảng dạy, hoàn thành chương trình các môn học và
theo thời gian quy định, quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều
kiện của đơn vị, tình hình, diễn biến của dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho giáo
viên, nhân viên và học sinh.

2

4. Những nội dung khác, cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn tại Công
văn số 1114/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT về việc
hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2020-2021.
Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT quận, huyện, các cơ sở giáo dục triển khai
thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện
nếu có khó khăn, các đơn vị liên hệ trực tiếp về phòng chuyên môn phụ trách
của Sở GDĐT để được hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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