UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1342 /SGDĐT-GDTrH

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v kiểm tra cuối kì II và hoàn thành
chương trình năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.
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Ngày 04/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số
1279/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy học trong thời gian nghỉ học để
phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình
hình dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học
thực hiện một số nội dung sau:
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1. Tạm thời chưa tiến hành kiểm tra cuối kì II từ ngày 10/5/2021 như
hướng dẫn tại Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH. Tiếp tục hướng dẫn học sinh,
học viên ôn tập và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 qua internet.

21

11

:3

9:

00

-tr

in

2. Nghiên cứu Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy
học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
để xây dựng phương án kiểm tra cuối kì II qua internet (cùng với kế hoạch kiểm
tra tập trung đã xây dựng) nhằm chủ động ứng phó nếu tình hình dịch diễn biến
phức tạp.
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3. Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1279/SGDĐT-GDTrH.
Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có văn bản hướng
dẫn trước ngày 15/5/2021.
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Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn
trương thực hiện. Những vấn đề cần trao đổi, liên hệ với bộ phận chuyên môn
của Sở: bà Hồ Thị Cẩm Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học; bà Phạm Thị
Trinh, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học; ông Phan Xuân Nam Hải, Chuyên
viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thành phố;
- Sở: YT, TT&TT;
- UBND các quận, huyện;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bích Thuận

