
 
 

 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /SGDĐT-GDTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                    Đắk Lắk, ngày      tháng 02 năm 2021 

V/v thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 

học kì II năm học 2020-2021 

         Kính gửi:  

 - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp tiểu học; 

                        - Giám đốc Trung tâm HTPTGD HN trẻ khuyết tật. 
 

Căn cứ Công văn số 405/BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kì II năm học 2020-2021; 

Nhằm chuẩn bị tốt việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) trong năm học 2021-2022, Sở GDĐT yêu cầu các phòng 

GDĐT (chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học); các trường phổ thông có cấp tiểu học; 

Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật thực hiện những nội dung sau: 

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kì II năm học 2020-2021 

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 

03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. 

- Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kì II năm học 2020-2021 theo 

Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục (Phụ lục đính kèm Công văn số 

405/BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục lớp 5, học kì II năm học 2020-2021). Không kiểm tra định kì vào 

các nội dung kiến thức bổ sung. 

2. Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở GDĐT tạm thời chưa 

tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn lớp 5 cấp tỉnh (Kế hoạch tập huấn cấp tỉnh 

sẽ được thông báo sau). Vì vậy, đề nghị các cơ sở giáo dục nghiên cứu nội dung, tổ 

chức sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai đến giáo viên dạy lớp 5 thực hiện những 

nội dung hướng dẫn trên.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ phòng Giáo dục Tiểu 

học (ĐT: 02623 856704) để được hướng dẫn./. 

  Nơi nhận:                                                                                      
  - Như kính gửi;                                                                                    
  - Lưu: VT, GDTH.                                                                                                                                                                                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lê Thị Thanh Xuân 
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