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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II và
hoàn thành chương trình năm học

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông
có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị
xã, thành phố.
Ngày 14/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số
489/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II và
hoàn thành chương trình năm học, trong đó đã hướng dẫn cụ thể cho các nhà
trường/trung tâm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh, học viên cuối kỳ II và
hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2020-2021. Tuy nhiên, hiện nay dịch
bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động triển khai kịp thời các
giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học đúng quy định và phù hợp với tình
hình, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II
sớm hơn so với khung thời gian năm học. Cụ thể: thực hiện kiểm tra, đánh giá học
kỳ II, hoàn thành trước ngày 15/5/2021. Lưu ý: để đảm bảo quyền lợi cho học sinh
những nội dung bài học chưa thực hiện, yêu cầu giáo viên không ra trong đề kiểm
tra cuối kỳ II.
2. Tiếp tục tổ chức dạy học đối với những nội dung, bài học còn lại của chương
trình để hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 theo đúng quy định (theo các hình
thức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19). Tuyệt đối không
được cắt xén, dồn ép chương trình. Sau khi hoàn thành kế hoạch dạy học, các nhà
trường, trung tâm thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học,
THCS, THPT và học viên ở các TT GDTX theo các văn bản quy định của Bộ
GDĐT.
3. Đối với học sinh khối 12, tuỳ tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh
Covid 19, lãnh đạo nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, phụ đạo cho học
sinh một cách khoa học, hợp lý (bằng nhiều hình thức khác nhau: trực tiếp, trực
tuyến, giao bài...) nhằm đảm bảo đầy đủ kiến thức cho học sinh tham gia tốt kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Tăng cường công tác quản lý và phối hợp với gia đình để quản lý chặt chẽ
học sinh, học viên. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng sau khi kiểm tra học
kỳ II xong, học sinh, học viên tự ý nghỉ học, đi chơi dẫn đến việc không đảm bảo an
toàn, an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.
5. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ nói trên, các đơn vị tiếp tục thực hiện
nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo các văn bản mà Sở GDĐT,
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UBND tỉnh đã chỉ đạo.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện. Nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về phòng GDTH-GDMN và GDTrHGDTX, Sở GDĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX.
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