
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   Số:                  /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch       

năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 5  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

     - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

 

Thực hiện Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Công văn số 1983/BGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-

2021; 

Tiếp theo Công văn số 1382/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc điều chỉnh hình thức dạy, học và tổng kết năm học 2020-2021 để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 

16/5/2021 về tiếp tục thực hiện các chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Công văn số 1409/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2021 về hướng dẫn tổ chức tổng kết 

năm học 2020-2021,  

Để hoàn thành kế hoạch theo khung thời gian năm học 2020-2021 trong điều 

kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác theo các 

văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT đảm bảo hoàn thành chương trình năm học trước 

ngày 31/5/2021. Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ 

mà thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà. Đối với giáo 

dục tiểu học, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn 

thành chương trình năm học đối với lớp 1 để kịp thời tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

2. Đối với ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12: Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục 

tổ chức tốt ôn tập cho học sinh lớp 12 theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và 

dạy học trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; đặc biệt quan tâm, động 

viên, hỗ trợ các học sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) đang phải thực hiện cách li 

theo quy định được ôn thi bằng hình thức trực tuyến; rà soát, xác định rõ từng đối 

tượng học sinh, báo cáo về Sở khi có yêu cầu.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Sở 

GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Tùy tình hình thực tế 

diễn biến dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn tiếp theo. Trong 

quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo 

dục Trung học, Phòng Tiểu học-Mầm non) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo)        

- Lưu: VT, GDTrH. 
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