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Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm
chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid19, Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về
việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp
về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19
năm học 2021-2022, như sau:
1. Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT:
Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình
các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng,
chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn này. Trong đó, đối với những nội
dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa
và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần
đạt của chương trình; đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí
nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy
học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, thực hiện 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:
a) Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn
điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo
Công văn này. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung
học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục tham
khảo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này để chủ động điều chỉnh nội
dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.
b) Công văn này thay thế Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020
của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở,
trung học phổ thông.
3. Cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà
trường theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp trung học cơ sở, trung học phổ
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thông tại Công văn này, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống
của dịch Covid-19 tại địa phương, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến
thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học
các nội dung còn lại, kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã
học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình
kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với
những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu
cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.
Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo
dục Trung học) để kịp thời giải quyết./.
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