
   

  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SGDĐT-GDTrH                           Bình Phước, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

giáo dục nhà trường theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh 

 

                        Kính gửi: Các trường THPT, THCS&THPT 
 

Thực hiện Công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Sở GD&ĐT hướng dẫn các 

trường THPT, THCS&THPT xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch giáo 

dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, cụ thể như 

sau: 

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học 

a) Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề 

tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT) để tinh giản những nội 

dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập 

nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu (nếu có). 

b) Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên 

quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề (sau đây gọi là bài học) với các 

hoạt động học cơ bản sau: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện 

tập, vận dụng. 

c) Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học theo từng khối lớp, được trình 

bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp 

theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu 

cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học 

phù hợp với từng nội dung. 

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

a) Kế hoạch giáo dục nhà trường được xây dựng trên cơ sở kế hoạch giáo dục 

từng môn học, hoạt động giáo dục và có các thành phần cơ bản sau: 

- Mục tiêu giáo dục phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường. 

- Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục theo 

chương trình giáo dục (bao gồm các hoạt động giáo dục tích hợp, liên môn và nội dung 

giáo dục địa phương) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và nhà trường. 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chung trong nhà trường và tổ chức 

cho giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tham gia hoạt động xã hội, phục 

vụ cộng đồng. 

- Kế hoạch huy động, bố trí và sử dụng các nguồn lực để tổ chức thực hiện, bảo 

đảm khả thi, chất lượng và hiệu quả. 

- Các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt. 



   

b) Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường: 

- Bước 1: Tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học. 

- Bước 2: Tổ, nhóm chuyên môn rà soát, đối chiếu với các môn học khác nhau để 

xây dựng chủ đề liên môn. 

- Bước 3: Nhà trường tập hợp kế hoạch giáo dục của các tổ, nhóm chuyên môn, 

xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Các trường THPT, THCS&THPT có cán bộ, giáo viên đã tham gia tập huấn tổ 

trưởng, nhóm trưởng chuyên môn trường THPT về xây dựng kế hoạch giáo dục môn 

học/hoạt động giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức (theo Quyết định số 1304/QĐ-SGDĐT 

ngày 18/5/2020 của Sở GD&ĐT): Chỉ đạo các cán bộ, giáo viên đã tham gia tập huấn 

thực hiện các công việc sau: 

- Chủ động phối hợp với các cán bộ, giáo viên cùng bộ môn đã đi tập huấn xây 

dựng kế hoạch giáo dục môn học theo hướng dẫn tại Mục 1 nêu trên. 

- Sau khi xây dựng xong, chuyển đến các thành viên trong tổ chuyên môn tại đơn 

vị nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện. 

- Gửi kế hoạch giáo dục môn học đã hoàn thiện về Sở GD&ĐT (qua email của 

Phòng GDTrH trunghoc@binhphuoc.edu.vn) trước ngày 12/8/2020 để kịp thời gửi Bộ 

GD&ĐT và gửi đến tất cả các trường THPT, THCS&THPT trong tỉnh. 

b) Tất cả các trường THPT, THCS&THPT: Khi nhận được kế hoạch giáo dục 

môn học do Sở GD&ĐT gửi về cần thực hiện các công việc sau: 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, rà soát, đóng góp ý kiến và hoàn thiện 

các kế hoạch môn học cho phù hợp với tình hình tại đơn vị. 

- Tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn tại 

Mục 2 nêu trên. 

c) Sau khi có kế hoạch giáo dục môn học đã tinh giản chính thức của Bộ 

GD&ĐT, Sở GD&ĐT sẽ gửi đến các đơn vị để cập nhật, điều chỉnh kế hoạch giáo dục 

môn học, kế hoạch giáo dục nhà trường và chính thức triển khai thực hiện. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua 

Phòng GDTrH, ĐT 02713.879107) để được hướng dẫn, giải đáp./. 
   

Nơi nhận:                                           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;            
- Lưu: VT, GDTrH. 
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