
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1125 /SGDĐT-GDTrH 

V/v rà soát thực hiện kế hoạch  

giáo dục nhà trường, tổ chức dạy học 

trực tiếp và dạy học qua internet  

để hoàn thành chương trình,  

kết thúc năm học 2019-2020 

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường có cấp trung học phổ thông; 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên. 
  

Tiếp theo Hướng dẫn Số 773/HD-SGDĐT ngày 31/3/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình 

và điều chỉnh nội dung dạy học trong học kì II năm học 2019-2020 đối với cơ sở 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở 

trường vì Covid-19, Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở 

giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các đơn vị) tổ chức thực hiện kế 

hoạch giáo dục nhà trường để hoàn thành năm học như sau: 

1. Rà soát việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, tiếp tục triển khai 

dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn tinh giản nội dung, chương trình 

và số lần điểm kiểm tra theo quy định của Bộ GDĐT; điều chỉnh kế hoạch giáo 

dục môn học theo hướng kế thừa những nội dung học sinh đã được học qua 

internet, trên truyền hình để dành tối đa thời gian cho việc thực hiện chương 

trình, nội dung dạy học tiếp theo, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các 

hoạt động sinh hoạt tập thể, đảm bảo khi kết thúc năm học, tất cả học sinh phải 

được học đầy đủ nội dung học tập theo qui định. Để đáp ứng thời gian hoàn 

thành chương trình, kết thúc năm học, tùy điều kiện thực tế các đơn vị lựa chọn 

các môn học, bài học để thực hiện đồng thời các hình thức tổ chức dạy học trực 

tiếp và dạy học qua internet. 

2. Đối với dạy học trực tiếp có thể tăng số buổi học trong tuần nhưng 

không quá số tiết theo qui định của việc dạy học 2 buổi/ngày.  

3. Đối với dạy học qua internet 

Tiếp tục khai thác các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số hỗ trợ hoạt động 

giáo dục để đa dạng hóa hình thức dạy và học, nâng cao giá trị học liệu thu hút 

học sinh tham gia tích cực các hoạt động học tập. Các đơn vị căn cứ điều kiện có 

thể dạy học trực tuyến hoặc sản xuất các video về bài học để dạy học, hướng dẫn 

học sinh tự học ở nhà. Những bài học dạy qua internet các cơ sở giáo dục đã 

công nhận kết quả thì không nhất thiết tổ chức dạy lại. 



Ưu tiên khai thác, sử dụng các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ thuộc các 

nhóm sau: Lớp học thông minh; Học tập trực tuyến; Thư viện, kho học liệu số. 

Chủ động xây dựng các kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi, thư viện điện tử để 

hỗ trợ giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học hiệu quả. Các học liệu xây 

dựng cần được tổ chức theo các đơn vị kiến thức của bài học theo các khối lớp, 

môn học để thuận lợi trong việc khai thác, thẩm định và sử dụng. 

4. Về thực hiện tinh giản nội dung dạy học và hoạt động giáo dục 

Nguyên tắc tinh giản: Tinh giản nội dung trong SGK vượt quá mức độ cần 

đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông, những 

nội dung trùng lặp trong môn học, giữa các môn học và các nội dung tự chọn 

bám sát; Đảm bảo yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học. 

Thực hiện tinh giản: Không dạy một số nội dung mang tính lí thuyết, vượt 

quá mức độ cần đạt mà khuyến khích học sinh tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực 

hiện; Tích hợp, kết hợp các bài có cùng nội dung hoặc giảm nội dung trong 1 bài 

để giảm thời lượng dạy học; Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung 

kiến thức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú "không dạy", "không làm", 

"không thực hiện". 

5. Dành thời gian thỏa đáng, có giải pháp phù hợp để củng cố, ôn tập kiến 

thức cho học sinh đã được học qua internet và tổ chức dạy bù kiến thức cho học 

sinh vì điều kiện thực tế chưa được học. 

6. Thực hiện việc kiểm tra định kì, kiểm tra học kì theo qui định của Bộ 

GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và giáo dục thường xuyên. 

7. Các trường có cấp trung học cơ sở chủ động thực hiện xét tốt nghiệp 

trung học cơ sở theo kế hoạch giáo dục nhà trường và các quy định hiện hành, 

đảm bảo về thời gian cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển sinh lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2020-2021. 

Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị rà soát thực hiện Kế hoạch giáo dục 

của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo kịp thời 

về Sở GDĐT để được chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuế 
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