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Kính gửi:   

 - Hiệu trưởng các trường tiểu học; 

 - Hiệu trưởng trường TH&THCS Đinh Núp. 

 

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; 

Căn cứ Công văn số 173/SGDĐT-GDTH, ngày 18/02/2021 của Sở GD&ĐT 

Đăk Lăk 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, phòng GDĐT thị xã yêu cầu 

hiệu trưởng các trường tiểu học, trường TH&THCS Đinh Núp 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. Tập huấn tổ trưởng chuyên môn khối 5, năm học 2020-2021 

- 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, phòng GD&ĐT thị xã cũng chưa triển khai 

tập huấn cấp thị xã cho TTCM khối 5. Tuy nhiên, để triển khai kịp thời các nội 

dung điều chỉnh, đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học, trường TH&THCS Đinh 

Núp chỉ đạo, tổ chức 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; 

- Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn khối 5 thực hiện các nội dung theo 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 phải được ghi chép đầy 
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đủ, lưu trữ cẩn thận để phục vụ công tác thanh kiểm tra của các cấp; 

3. Sau khi thống nhất các nội dung theo quy định, Hiệu trưởng các đơn vị 

tiến hành điều chỉnh Kế hoạch dạy học khối 5 năm học 2020-2021 của nhà trường 

và chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên dạy khối 5 thực hiện điều chỉnh theo Kế 

hoạch của nhà trường để phù hợp;  

4. Trường hợp cần trao đổi thêm liên hệ về phòng GD&ĐT thị xã qua số 

điện thoại 0812 843999 để được hỗ trợ. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có liên quan khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thị xã (t/dõi, c/đạo); 

- Lưu: VT, GDTH, (NHP,-ks). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Trần Ngọc Cẩm 
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