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Số: 2186 /SGDĐT-GDTrH-GDTX
V/v triển khai thực hiện hướng dẫn
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà
trường theo định hướng phát triển
phẩm chất và năng lực học sinh

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 2384/BGDĐT-GDTrHngày 01tháng 7 năm2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo
dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh,Sở
GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ
thể như sau:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủnội dung Mục 1, 2 của Công
văn số 2384/BGDĐT-GDTrHtại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện
- Về xây dựng kế hoạch giáo dục môn học: Trên cơ sở thực hiện tự chủvề
chương trình, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn bàn bạc, thảo luận
thống nhất xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch môn học, kế hoạch hoạt động giáo
dục theo từng khối lớp làm cơ sở thực hiện trong suốt trong năm học. Cần chú
ýviệc đưa dạy học lý thuyết gắn với thực hành, dạy học gắn với hoạt động tham
quan thực tiễn cơ sở sản xuất kinh doanh, di tích văn hóa- lịch sử tại các địa
phương, dạy học theo dự án, dạy học STEM, dạy học gắn với hoạt động trải
nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học ... Đối với trườngTHPT chuyên, thực
hiện việc xây dựng kế hoạch môn học cần nghiên cứu cân đối thời lượng để đưa
nội dung dạy chuyên sâu đảm bảo đầy đủ kiến thức cho học sinh tham dự các kỳ
thi chọn học sinh giỏi của ngành.
- Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phải dựa trên kế hoạch
giáo dục của từng môn học và kế hoạch hoạt động giáo dục của các tổ, nhóm
chuyên mônphù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo tính khả thi, chất lượng
và hiệu quả.
3.Tổ chức thực hiện
- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn hoặc
giáo viên đã được tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT tổ chức, tiến hành
triển khai tập huấn lại, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học để làm tài liệu
minh họa cho sinh hoạt chuyên môn tại các trường, cụ thể:
+ Đối với cấp Tiểu học: Là những giáo viên đã tham gia tập huấn theo
yêu cầu tại Công văn số 2124/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 28 tháng 11 năm
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2019 của Sở GDĐT về việc tập huấn triển khai bồi dưỡng giáo dục Lịch sử
trong chương trình giáo dục phổ thông.
+ Đối với cấp THCS: Là những giáo viên đã tham gia tập huấn theo yêu
cầu tại Công văn số229/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 22 tháng 02 năm 2019
của Sở GDĐT về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn Dạy học
phát triển năng lực trong các môn học cấp THCS.
+ Đối với cấp THPT: Là những giáo viên đã tham gia tập huấn theo yêu
cầu tại Kế hoạch số 1809/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở GDĐT
về việc triển khai tập huấn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông(Mục
I- phụ lục 1 danh sách các lớp tập huấn có kèm theo kế hoạch).
Căn cứ Công văn này, các đơn vị chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn họp và
tiến hành rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các
chủ đề tương ứng trong chương trình môn học ở Chương trình giáo dục phổ
thông hiện hành để xây dựng kế hoạch giáo dục từng môn học và kế hoạch nhà
trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh để tổ chức
giảng dạy từ năm học 2020-2021.
Kế hoạch được Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt, đóng cuốn và được lưu
vào hồ sơ chuyên môn của nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu
có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Ông Hoàng Phát Đạt, Phó Trưởng
phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên, số điện thoại 0913.
102.500 (đối với giáo dụctrung học) và bà Trần Thị Tuyết Hạnh, chuyên viên
phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, số điện thoại 0918.996.477
(đối với giáo dụctiểu học) để được hướng dẫn thêm./.
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