UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 967/SGDĐT-GDTrHTX

Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2021

V/v bổ sung kiến thức lớp 9 đảm bảo

chuẩn chương trình GDPT 2018

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường THCS-THPT.
Thực hiện Công văn số 5049/BGDĐT-GDTrH, ngày 24/11/2020 “V/v tập huấn, bồi
dưỡng dạy học lớp 5, lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển
năng lực phẩm chất, năng lực học sinh” và Công văn số 3699/BGDĐT ngày 27/8/2021

“V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022” của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT , các trường trung học thực hiện
các nội dung như sau:
1. Chỉ đạo các trường THCS, các tổ chuyên môn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học
(phân phối chương trình) lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (chương trình
GDPT 2006) theo những nội dung trong file đính kèm gửi qua email các đơn vị từ năm học
2021-2022.
2. Cách thức dạy học, phân phối thời lượng, kiểm tra đánh giá:
- Với các nội dung đã có khung chương trình GDPT 2006: tích nội dung bổ sung vào
bài học/chủ đề đã có, không tăng thêm thời lượng.
- Với các nội dung mới, chưa có trong khung chương trình GDPT 2006: xây dựng
thành chủ đề, tổ chức dạy học vào cuối học kì 2. Thời lượng dạy học chủ đề mới này được trừ
vào tổng thời lượng của chương trình năm học.
Các đơn vị dựa vào tài liệu biên soạn của Bộ GDĐT/Sở GDĐT (nếu có), xây dựng
thành các chủ đề để sử dụng trong quá trình dạy, học.
3. Kiểm tra đánh giá: Không kiểm tra, đánh giá định kì các nội dung này với học sinh.
Các đơn vị triển khai, thực hiện../.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDTrH);
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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