
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-GDTrHTX 

V/v hướng dẫn thêm một số nội 

dung về dạy học và hoạt động 

chuyên môn cấp THCS, THPT 

năm học 2021-2022 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Quảng Bình, ngày        tháng 12 năm 2021 

         Kính gửi: 

   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

   - Các trường phổ thông trực thuộc Sở. 

Sau khi xem xét các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng bộ môn cấp 

THCS, THPT tại cuộc họp ngày 21/12/2021, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn để làm rõ thêm một số nội dung về dạy học và tổ chức các 

hoạt động chuyên môn như sau: 

 1. Việc xử lí các tiết trống trong năm học 2021-2022: Các đơn vị căn cứ vào số 

lượng tiết trống của từng môn học để xử lí phù hợp với đối tượng học sinh và tiến độ 

chương trình theo những gợi ý sau đây: 

 - Dùng để ôn tập kiểm tra giữa kì, cuối kì và tăng tiết cho các bài dài, bài khó; 

 - Dùng để ôn tập, củng cố kiến thức đã học sau khi thanh toán xong kiến thức của 

chương trình môn học (đã được điều chỉnh); 

 - Dùng để dạy bù cho các môn học chậm chương trình so với tiến độ chung hoặc 

dạy tự chọn; 

 - Dùng để trừ cho thời gian môn học phải nghỉ học do dịch COVID-19. 

 2. Việc sử dụng Tiết dạy sáng tạo: Giáo viên có thể sử dụng Tiết dạy sáng tạo để 

vừa thực hiện chuyên đề vừa thao giảng nếu được tổ chuyên môn đồng ý và đảm bảo các 

loại hồ sơ theo qui định. 

  3. Việc xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra giữa kì, cuối kì trong năm học 2021-

2022 (đối với các môn cấp THPT và môn Tiếng Anh cấp THCS): Có thể điều chỉnh để phù 

hợp với nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Sở GDĐT. 

 4. Riêng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến kế hoạch giáo dục nhà trường; kế 

hoạch giáo dục, dạy học của tổ chuyên môn, của giáo viên và một số nội dung khác, Sở 

GDĐT sẽ xem xét, hướng dẫn trong năm học tới. 

 Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp 

khó khăn vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học 

- Thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, GDTrHTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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