
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  1076/SGDĐT-GDPT 
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học học kì II, năm học 

2019 - 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  05 tháng 4 năm 2020 

   Kính gửi:  

          - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

          - Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông. 

 

Thực hiện Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm 

học 2019 – 2020; để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, 

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường trung học 

cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGD ĐT–GDTrH ngày 01/9/2011 của 

Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực 

hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn 

số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT (xem trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://www.moet.gov.vn) để dạy và học phù hợp với 

thời gian còn lại của năm học 2019-2020. 

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường căn cứ vào 

nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT chủ động 

điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học. 

Đối với các môn Thể dục (cấp THCS, THPT), Mĩ thuật và Âm nhạc (cấp THCS), 

các nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức dạy học phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của đơn vị. 

Đối với các trường đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng 

Anh thí điểm cấp THCS và cấp THPT ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT 

ngày 03/01/2012 và Quyết định số 5290/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 (chương trình 

10 năm), áp dụng theo nội dung của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH: "Đối với các 

môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào 

nội dung tinh giản theo chương trình chuẩn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học 

tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học".  

Các trường đang thực hiện chương trình 10 năm giao cho tổ, nhóm chuyên môn 

và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo hướng dạy nội dung cơ bản, cốt 

lõi (tối thiểu đáp ứng yêu cầu như hướng dẫn đối với chương trình chuẩn); không dạy 

các nội dung vận dụng, nâng cao, chuyên sâu; bảo đảm hoàn thành chương trình trong 

thời gian còn lại của năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, 

cơ sở giáo dục. 

2. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo 

Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và các nội dung 

“Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến kích học sinh tự học (tự đọc, 

tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH 



 

 

ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT. 

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các trường 

THCS, THPT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 

1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT và nội dung Công văn này, đồng 

thời tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ 

GDĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017-2018. 

Trong quá trình thực hiện, mọi góp ý thêm hoặc vướng mắc (nếu có), thông tin 

về Sở GDĐT Hà Nội (qua phòng Giáo dục phổ thông) bằng văn bản và qua email 

gdtrunghoc@hanoiedu.vn để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang; 

- Lưu: VT, GDPT. 
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