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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. 

 

 

Căn cứ Công văn số 2689/SGDĐT-GDTrH ngày 22/12/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thống nhất thực hiện chương trình, kế 

hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022. 

Căn cứ Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Mỹ Tú về việc phê duyệt kế hoạch số 777/KH-PGDĐT của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc Tổ chức hoạt động dạy và học năm 

học 2021-2022 đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú. 

Để đảm bảo chất lượng giáo dục trong điều kiện cho học sinh trở lại học 

trực tiếp, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch Covid-19, Phòng GDĐT đề Hiệu 

trưởng các trường quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện thời gian năm học 

Thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tiếp nối kế hoạch thời gian dạy học trực 

tuyến đã được triển khai từ đầu năm học 2021-2022. 

Thời gian năm học 2021-2022 thực hiện trong 35 tuần, trong đó học kì I 18 

tuần và học kì II 17 tuần. Cụ thể: 

- Cấp THCS bắt đầu tuần 1 học kì I từ ngày 04/10/2021 (18 tuần), bắt đầu 

học kì II tuần 19 từ ngày 21/02/2022, kết thúc năm học chậm nhất ngày 

18/6/2022. 

- Lưu ý: Đối với lớp 9, các trường chủ động tăng tiết để dành thời gian ôn 

tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 (Đảm bảo ít nhất 4 tuần cho học sinh 

lớp 9 ôn tập chuẩn bị thi tuyển sinh đầu vào lớp 10), các trường trang bị đủ kiến 

thức cho học sinh kiểm tra. Lớp 9 xét tốt nghiệp THCS chậm nhất ngày 

04/6/2022. 

Về thời gian học trực tiếp, cấp THCS bắt đầu từ ngày 10/01/2022. Thời 

gian này được xem là thời gian cho học sinh làm quen để thích ứng với môi 

trường học tập trong điều kiện dịch Covid-19 (hơn 2,5 tuần đối với cấp THCS, 

trước khi học sinh nghỉ tết Nguyên Đán), để từ đó, học sinh thích ứng an toàn và 

bắt nhịp học tập trong thời gian tiếp theo. 

Các hoạt động tổ chức thi cấp huyện của giáo viên và học sinh sẽ tiến hành 

theo kế hoạch. Tùy theo điều kiện thực tế, việc tổ chức thi trực tiếp hoặc trực 
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tuyến hoặc kết hợp cả hai. Các trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch 

tuyển chọn để tạo nguồn tham dự cấp huyện. 

(Đính kèm Khung thời gian năm học 2021-2022) 

2. Tổ chức, sắp xếp lớp học, bố trí giáo viên 

Các trường thực hiện: 

- Sắp xếp lớp học, đảm bảo qui mô lớp theo qui định. Đối với học sinh 

không có phương tiện và điều kiện học trực tuyến và chưa được học từ đầu năm 

học đến thời điểm này, nhà trường bố trí thành lớp học riêng, phân công giáo viên 

giảng dạy lại chương trình ngay từ đầu; đồng thời tổ chức dạy tăng tiết để đảm 

bảo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

- Chủ động phân chia nhóm lớp theo tỉ lệ hợp lí để việc tổ chức dạy học 

vừa đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch Covid-19, vừa đạt hiệu quả và phù 

hợp thực tiễn của đơn vị. 

- Mỗi khối lớp bố trí học trực tiếp 2 buổi/tuần, thời gian còn lại học trực 

tuyến. Riêng lớp 6, học sinh tiếp tục học trực tuyến. Cụ thể: 

+ Môn Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc: dạy trực tiếp 01 tiết/tuần; 

+ Môn Văn, Toán, tiếng Anh: dạy trực tiếp 02 tiết/tuần. 

+ Các môn còn lại tiếp tục dạy trực tuyến. 

- Trường Dân tộc nội trú thực hiện tổ chức dạy và học theo kế hoạch riêng 

phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

3. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục 

Các trường chú ý: 

- Có phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị, linh hoạt thích ứng với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục tổ chức dạy những nội dung theo kế hoạch giáo dục của nhà 

trường, thực hiện chương trình môn học đã thống nhất trên cơ sở hướng dẫn điều 

chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2021 

của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện nội dung công văn hướng dẫn thực 

hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 

2021- 2022 của Bộ GDĐT (theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 

16/9/2021). Trong đó, lưu ý tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản 

theo yêu cầu cần đạt của chương trình, kết hợp ôn tập, củng cố lại những kiến 

thức đã học trực tuyến nhưng chưa có điều kiện khai thác sâu, hoặc học sinh chưa 

được thực hành khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng cần thiết.  

- Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì, các đơn vị chủ động 

chọn lựa hình thức phù hợp nhưng phải đảm bảo tính khách quan, công bằng và 

chất lượng giáo dục. Riêng các môn Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật không 

dùng kết quả để đánh giá trong học kỳ 1. 
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Căn cứ vào văn bản này, các trường xây dựng kế hoạch, triển khai phương 

án thực hiện và gửi về Phòng GDĐT chậm nhất ngày 07/01/2022. Các đơn vị gửi 

trực tiếp qua đường dẫn sau: https://forms.gle/3GsNrPMGrV7QFA7r8  

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức cho học sinh học trực 

tiếp trong điều kiện dịch Covid-19, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Phòng GDĐT để cùng 

phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Website Phòng GDĐT 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

  

Lê Thanh Khởi 
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