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Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp 

THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 (Công văn số 

4040), Sở GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS 

và THPT như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng 

dẫn của Công văn số 4040 (đính kèm)
1
. 

 2. Khi tiến hành điều chỉnh nội dung dạy học 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 GDĐT (Chương trình 2006)
2
, một số môn học sẽ xuất hiện tiết 

trống. Cụ thể như sau: 

 - Tiết trống xuất hiện do một số bài học/bài thực hành,... được chuyển từ dạy 

chính thức sang khuyến khích học sinh tự học, tự học, tự đọc, tự làm, tự thực 

hiện,... hoặc một số bài học/bài thực hành,... được giảm bớt một số đơn vị kiến 

thức để tích hợp lại thành một bài/chủ đề (theo Công văn 4040). 

 - Tiết trống xuất hiện do một số tiết kiểm tra được giảm bớt theo Thông tư 

số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 Các tổ/nhóm chuyên môn bàn bạc, thảo luận để thống nhất xác định số 

lượng tiết trống đảm bảo tính hợp lí, khoa học; trong năm học này, bố trí các tiết 

trống vào cuối năm học để dành cho việc ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng. 

 3. Các đơn vị căn cứ hướng dẫn này để hoàn chỉnh kế hoạch giáo dục nhà 

trường bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình 

hình thực tế. 

                                           
1
 Ngoài các nội dung không kiểm tra đánh giá quy định tại Công văn số 4040, môn Tiếng Anh không kiểm 

tra kĩ năng Nói trong các bài kiểm tra cuối kì đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12. 

2
 Ngoài Chương trình 2006, môn Tiếng Anh còn có Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THCS, THPT ban 

hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012 và Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 

23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH-TX) để được hướng dẫn và kịp thời giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên;         

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở;           

- Các đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, GDTrHTX.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC              
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