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UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Số: 78/PGDĐT-THCS Đại Lộc, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn học kỳ II năm học 2019-2020 
 

 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS trong toàn huyện. 

Căn cứ Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 
II năm học 2019-2020; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh 
Quảng Nam; 

Thực hiện Công văn số 641/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở 
GDĐT Quảng Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH học kỳ II 
năm học 2019-2020; Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: 

I. Tổ chức dạy học chương trình học kỳ II, năm học 2019-2020 

1. Khung thời gian 

- Thời gian còn lại của năm học được tính từ 04/5/2020 đến 15/7/2020.  

- Thời gian thực học trên lớp: 08 tuần (từ 04/5/2020 đến 27/6/2020). 

- Thời gian kiểm tra học kỳ II: 01 tuần (từ 29/6/2020 đến 04/7/2020). 

- Hạn cuối thời gian bế giảng năm học: 15/7/2020. 

2. Chương trình dạy học 

Các đơn vị xây dựng chương trình học kì II, năm học 2019-2020 cho các 

môn học theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 

1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT với thời gian thực học là 

10 tuần. Trong đó có 02 tuần đã học (tuần 20, 21) và 08 tuần sẽ tổ chức giảng 

dạy (từ 04/5/2020 đến 27/6/2020). Riêng các môn học Thể dục, Mỹ thuật, Âm 

nhạc các đơn vị linh hoạt tinh giản, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn của nhà trường và tổ chức kiểm tra học kỳ II các môn này 

xong trước ngày 27/6/2020. 

3. Tổ chức các hoạt động dạy học  

a) Tập trung thời gian cho việc dạy các môn học chính khóa 

- Hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, 

sinh hoạt tập thể, các cuộc họp không thực sự cần thiết trong nhà trường, tập 

trung thời gian cho việc dạy học các môn học chính khóa. Các môn Thể dục, Mỹ 

thuật, Âm nhạc, Tin học được bố trí dạy học trái buổi hoặc vào thời gian hợp lí 

(nếu có thể). 
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- Chia thời khóa biểu hợp lý với tình hình thực tế của đơn vị, sử dụng hết 

thời gian của các buổi học trong tuần, đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ 

II trước ngày 29/6/2020.  

 - Việc phân công lao động cần khoa học, hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn tiết 

dạy được quy định theo năm học; hạn chế thấp nhất các trường hợp tăng tiết.  

  - Đối với các đơn vị dạy học 02 buổi/ngày tổ chức tăng cường thời lượng 

cho các môn học chính đảm bảo học sinh nắm bắt chương trình các môn học 

hiệu quả hơn. 

b) Tổ chức các hoạt động dạy học 

- Đối với các khối lớp 6, 7, 8 nhà trường tổ chức giảng dạy chương trình 

học kỳ II đã tinh giản theo kế hoạch dạy học của các bộ môn phù hợp với các 

nhóm đối tượng học sinh. 

- Đối với học sinh lớp 9, tùy vào điều kiện thực tế, nhà trường tìm giải 

pháp tăng cường thời lượng dạy học hằng tuần cho các môn Toán, Ngữ Văn, 

Tiếng Anh để đảm bảo kiến thức cho học sinh hoàn thành chương trình THCS 

và tham gia thi vào lớp 10 THPT chuyên. 

4. Kiểm tra, đánh giá học sinh  

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 

30/3/2020 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 

2019-2020 và Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 về việc 

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II, năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện kiểm tra học kì II, năm học 2019-2020 theo hình thức tập 

trung từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020; Sở GDĐT ra đề đối với 08 môn của 

khối lớp 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chương trình 7 năm), Vật lý, Hóa học, Sinh 

học, Lịch sử, Địa lý và 03 môn của khối lớp 6, 7, 8: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

(chương trình 7 năm); Phòng GDĐT ra đề đối với môn Tiếng Anh khối lớp 6, 7, 8, 9 

(chương trình 10 năm); các môn còn lại do nhà trường ra đề. 

II. Điều chỉnh thời gian tổ chức một số hoạt động chuyên môn 

- Không tổ chức thi Tài năng Tiếng Anh (vòng chung kết) và Thuyết 

trình văn học cấp THCS ở năm học 2019-2020.  

- Tham gia kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh, dự kiến từ ngày 01/6/2020 đến 

ngày 06/6/2020 với nội dung thi được tinh giản theo hướng dẫn tại Công văn số 

1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.  

- Đối với Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020, Ban tổ 

chức Hội thi sẽ dự giờ, đánh giá các tiết dạy và đánh giá biện pháp góp phần 

nâng cao chất lượng công tác giảng dạy đối với giáo viên đăng ký tại các đơn vị 

từ ngày 25/5/2020 đến ngày 27/6/2020. 

- Tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối 6, 7, 8 vào các ngày 17, 18/6/2020 

với nội dung thi được tinh giản theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT -
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GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT. Phòng GDĐT sẽ gửi Công văn hướng 

dẫn cụ thể sau. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

học kỳ II, năm học 2019-2020 sau khi học sinh đi học trở lại. Phòng GDĐT đề 

nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

     Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (để báo cáo); 
- Như kính gửi (để thực hiện); 
- Lưu: VP, THCS. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)    
 

 

                  
Nguyễn Thị Thanh Vân 

 

 

 

 

 


