Công vn là s c th hoá vic thc hin chi ao cua Thu tung Chinh phu vê ây manh triên khai cac nhim
vu, giai phap tô chc day hoc an toan, bao am chuong trinh va muc tieu chât lung giao duc, ao tao
ng pho vi dich COVID-19.
Tích hp mt s ni dung thành ch dy hc lp 1, 2
ôi vi lp 1, lp 2, B GD&T hng dn các nhà trng thc hin nghiên cu chng trình môn hc, các mch ni dung,
kin thc, ch hc tp và ni dung trong sách giáo khoa, t ó xây dng cac chu ê day hoc tren co s tich hp
mt s ni dung và yêu cu cn t. C s giáo dc u tiên tô chc day hoc cac ni dung hinh thanh kiên thc mi,
cac mon hoc, hoat ng giao duc bt buc. Vic sp xêp cac chu ê hoc tp cn thc hin phu hp vi hinh thc tô
chc day hoc trc tuyên hoc co thê hung dân cho hoc sinh t hoc vi s hô tr cua phu huynh. Thi gian
thc hin chuong trinh phi b trí bao m tinh khoa hoc, su pham, phu hp vi tng hinh thc day hoc va
khong gay ap lc ôi vi hoc sinh; bao m cuôi nam hoc at uc yeu câu cân at theo quy inh cua chuong
trinh.
Trong qua trinh triên khai thc hin, cac co s giao duc can c vao “Hng dn thc hin ni dung dy hc i vi lp
1, lp 2” ca B GD&T (ph lc 1 ca công vn này), ê xay dng kê hoach giao duc nha trung, kê hoach cac
mon hoc phu hp vi tinh hinh thc tê, thun li cho qua trinh thc hin va bao m khoa hoc, hiu qua. Hng
dn này, ngoài nêu rõ nhng ni dung giáo viên cn tp trung dy hc, ni dung tích hp, còn yêu cu tinh gin
nhng bài tp khó cng nh bài tp yêu cu k nng tng hp.
môn Ting Vit 1, giáo viên c phép cn c vào trình hc sinh ch ng phân phi ni dung, thi lng dy hc sao
cho bo m hc sinh t c các yêu cu cn t ca môn hc mt cách chn chn và không tình trng hc sinh không
bit c, không bit vit ting Vit khi lên lp 2. mt s môn hc khác, trong mt vài ch hc tp, giáo viên phi hp vi
ph huynh hc sinh hng dn các em thc hành yêu cu cn t. Thy cô cng c linh hot thay i k hoch dy hc t
chc dy mt s ch ti nhà trng.
Tinh gian mc yeu câu vê kiên thc, ki nang lp 3, 4, 5
ôi vi lp 3, lp 4, lp 5, B GD&T hng dn các nhà trng tô chc ra soat lai ni dung chuong trinh, sach giao
khoa, mc cân at cua tng khôi lp ôi vi cac mon hoc bt buc ê iêu chinh kê hoach day hoc phu hp vi
tinh hinh cu thê tai ia phuong, nhât la nhng ia ban dich COVID-19 diên biên phc tap.
“Thc hin tinh gian ni dung ê tp trung giup hoc sinh hoan thanh cac ni dung côt loi theo hung: Tinh
gian mc yeu câu vê kiên thc, ki nang ôi vi tng mon hoc; tinh gian ni dung co trong sach giao khoa
vut qua mc cân at vê chuân kiên thc ki nang tng lp; tinh gian nhng ni dung trung lp trong mon hoc
va gia cac mon hoc; tich hp mt sô ni dung trong mon hoc va gia cac mon hoc thanh cac chu ê hoc
tp ê tiêt kim thi gian nhung vân bao m quy inh cua chuong trinh”, công vn nêu.
Cn c vào “Hng dn iu chnh ni dung dy hc i vi lp 3, lp 4 và lp 5” (ph lc 2 ca công vn này), các nhà trng
xay dng kê hoach giao duc, kê hoach cac mon hoc phu hp vi tinh hinh thc tê, thun li cho qua trinh
thc hin va bao m khoa hoc, hiu qua. Trong hng dn, nhiu ni dung bài hc ã c gim yêu cu cn t, gim bài
tp, ghép thành ch , cho phép giáo viên la chn mt trong s các ni dung tng ng dy hc hoc yêu cu hc
sinh t hc nhà…
Khong kiêm tra, anh gia cac ni dung, yeu câu a uc tinh gian
Tren co s hung dân tai cong van nay, B GD&T yêu cu các s GD&T chi ao, hung dân cac co s giao
duc tô chc thc hin, bao am hoan thanh Chuong trinh giao duc phô thong câp tiêu hoc phu hp vi
tinh hinh thc tê tai ia phuong. Các nhà trng tang cung hinh thc day hoc trc tuyên, day hoc qua
truyên hinh va cac hinh thc day hoc khac phu hp vi iêu kin thc tê.
Phong GD&T chi ao, hung dân cac co s giao duc tiêu hoc tren ia ban thc hin nghiem tuc hung dân
nay va cac chi ao cua s. Song song vi ó, Phòng GD&T cn kip thi phat hin kho khan va co cac bin

phap hô tr phu hp giup cac co s giao duc triên khai thc hin hiu qua.
Co s giao duc tiêu hoc chu ng xay dng, tô chc thc hin va iêu chinh kê hoach giao duc nha trung
nam hoc 2021-2022 bao m khoa hoc, hiu qua, phu hp vi iêu kin cua nha trung. Khi tinh hinh dich
bnh uc kiêm soat, cân tp trung thi gian day hoc trc tiêp ê tô chc on tp, bô sung cac ni dung kiên thc
cân thiêt cho hoc sinh truc khi thc hin day hoc ni dung mi va kiêm tra anh gia theo quy inh.
c bit, cac co s giao duc tiêu hoc khong tô chc kiêm tra, anh gia cac ni dung, yeu câu a uc tinh gian;
cac bai khong day hoc a chuyên thanh oc them, t hoc.
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