UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện nghiêm nội dung
Công văn số 1776/SGDĐT-GDTrH ngày
07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thi xã, thành phố;
- Các trường THPT, PTDTNT, PT NCH trực thuộc.
Tại Công văn số 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2021 về việc chủ động
xây dựng kế hoạch dạy học, tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp ở các trường
phổ thông, Sở GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị tranh thủ "thời gian vàng" để ưu
tiên dạy học trực tiếp nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình các môn học
trong thời gian học sinh được đến trường như hiện nay; đồng thời dự kiến các nội
dung kiến thức phù hợp hơn với hình thức trực tuyến hoặc hình thức giao nhiệm vụ
học tập tại nhà trong trường hợp dịch bệnh học sinh không thể học trực tiếp.
Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị chưa triển khai thực hiện tinh thần chỉ
đạo; chưa thực hiện điều chỉnh Phân phối chương trình theo hướng ưu tiên dạy
những bài học có kiến thức trọng tâm của môn học; chưa chia Thời khóa biểu
thích hợp để tận dụng thời gian dạy học trực tiếp. Một số trường còn để các tiết
trống liên tục trên Thời khóa biểu; cá biệt có trường bố trí nghỉ nguyên buổi để
phục vụ việc hội họp, sinh hoạt.
Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện; giao cho
Phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Giáo dục Trung học thường xuyên theo dõi
kiểm tra. Đơn vị nào không chấp hành, Thủ trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước Giám đốc Sở.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, GDTrH.
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