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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 596 /SGDĐT-GDTX

Gia Lai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội
dung dạy học, tổ chức dạy học và kiểm
tra đánh giá học kỳ II năm học 20192020 đối với giáo dục thường xuyên

Kính gửi:
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1175/BGDĐTGDTX ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm
học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau:
1. Căn cứ chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp Trung học cơ sở và
Trung học phổ thông, các đơn vị thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và biên soạn lại
chương trình dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại
Công văn số 563/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội
dung các môn học đối với giáo dục trung học năm học 2019-2020 (Phụ lục 1 đính kèm).
2. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị tăng cường tổ chức triển khai, hướng
dẫn cho học viên học tập từ xa, học trên truyền hình, học qua Internet theo hướng dẫn
của Sở GDĐT tại Công văn số 526/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 về việc hướng
dẫn tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD
thường xuyên năm học 2019-2020 (Phụ lục 2 đính kèm).
3. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện
theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Mục I, Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày
25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ
thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
năm học 2019-2020 (Phụ lục 3 đính kèm).
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên. Nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng
GDTX-GDCN, điện thoại 0269 3826874) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, GDTX-GDCN
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