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Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số 835/GD&ĐT-THCS ngày 21/9/2021 

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS năm học 2021-

2022. Để thuận lợi cho các đơn vị trong việc triển khai thực hiện, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn thêm như sau: 

1. Khi xây dựng PPCT khối lớp 7,8,9, các đơn vị xây dựng PPCT dựa vào sách 

giáo khoa, Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006, Khung PPCT mà Bộ 

GD&ĐT đã ban hành kèm theo Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009.     

Do việc xây dựng PPCT cần đối chiếu nhiều văn bản nên Phòng GD&ĐT cho 

phép các đơn vị hoàn thành việc phê duyệt PPCT, triển khai thực hiện trước ngày 

05/10/2021 và gửi PPCT về Phòng GD&ĐT (qua cấp học theo bộ môn phụ trách của 

đ/c Võ Lê Anh và đ/c Dương Văn Dũng). 

2. Các tiết trống (đã được hướng dẫn trong Công văn 835/GD&ĐT-THCS) 

được bố trí cuối kỳ, cuối năm học (lưu ý phải xếp sau các bài kiểm tra cuối kỳ). Căn 

cứ tình hình thực tế, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 và hình thức dạy học áp 

dụng theo từng thời điểm, Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với việc thực 

hiện trong từng giai đoạn của năm học. 

3. Phòng GD&ĐT giao trách nhiệm cho Tổ trưởng các Tổ Hội đồng chuyên 

môn triển khai cho các thành viên trong tổ nắm bắt việc xây dựng PPCT của các đơn 

vị trường học trước ngày 03/10/2021, gửi ý kiến tư vấn về Phòng GD&ĐT (qua cấp 

học) để tổng hợp chuyển các đơn vị xem xét, rà soát điều chỉnh nếu có.   

 Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Phòng GD&ĐT 

(qua cấp học) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Đ/c Trưởng phòng (b/c); 

- Hội đồng chuyên môn (p/h); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, THCS.   
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