CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1857 /SGDĐT-GDTrH

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện
điều chỉnh nội dung dạy học
cấp THCS, THPT

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp
THCS, THPT.
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và đảm bảo thực
hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể
sau:
1. Đối với các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công
nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:
a) Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo phụ lục đính kèm.
Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: 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.
b) Hướng dẫn này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày
01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung
dạy học giáo dục phổ thông.
2. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: Tiếp tục thực hiện
theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ
thông.
3. Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ
thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, các đơn vị căn cứ vào hướng
dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.
4. Các đơn vị căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm
theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn này, chủ động xây dựng kế
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hoạch dạy học phù hợp với điểu kiện thực tế địa phương và đơn vị từ năm học
2020-2021.
Sở GDĐT đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung
nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Sở
GDĐT qua phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại 02993.822.696 để phối hợp
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, Phó GĐ (để báo cáo);
- Website của Sở GDĐT (để thông báo);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Sóc Trăng
31-08-2020 10:24:31 +07:00

Châu Tuấn Hồng

