
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v tăng cường ôn tập, phụ đạo học sinh; 

nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học 

và quản lý hồ sơ trong nhà trường 

Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học. 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường;  

Thực hiện Công văn số 1446/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2020 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; 

Căn cứ vào thực tế triển khai hoạt động dạy học trong các nhà trường, Sở 

GDĐT đề nghị các trường THPT, phòng GDĐT (chỉ đạo các trường THCS) thực 

hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo cho học sinh 

a) Tăng cường ôn tập, phụ đạo cho học sinh theo Công văn số 1897/SGDĐT-

GDTrH ngày 11/12/2020 của Sở GDĐT về việc hoàn thành chương trình học kỳ I, 

triển khai chương trình học kỳ II năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học và 

theo kế hoạch của nhà trường. 

b) Các trường phổ thông có học sinh lớp 12 chủ động bố trí thời gian để tổ chức 

thi thử tốt nghiệp THPT ít nhất một lần cho toàn thể học sinh lớp 12; đề thi thử theo 

định dạng đề tham khảo của Bộ GDĐT. Sau khi tổ chức thi thử, các đơn vị thực hiện 

các nội dung sau: 

- Phân tích kết quả, đánh giá năng lực của từng học sinh. Từ đó có kế hoạch ôn 

tập phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng học sinh theo từng môn, tổ hợp môn; 

- Tổ chức ôn tập, phụ đạo đối với học sinh yếu, kém của từng môn; gắn trách 

nhiệm cụ thể cho tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên trong việc bổ túc kiến thức cho 

học sinh. 

- Báo cáo kết quả dạy học, ôn tập, phụ đạo lớp 12 và thi thử tốt nghiệp THPT 

năm 2021 (theo đề cương Phụ lục 1 đính kèm) về Sở GDĐT (qua email nội bộ 

Phòng Giáo dục Trung học) chậm nhất là ngày 24/5/2021. 

2. Sử dụng hiệu quả trang thiết bị hỗ trợ dạy học 

- Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng 

trang thiết bị, đồ dùng dạy học sẵn có; thực hiện đầy đủ các nội dung thí nghiệm, 
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thực hành theo yêu cầu của chương trình các môn học; tận dụng tối đa chức năng của 

các phòng thí nghiệm-thực hành, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học, trang 

thiết bị bộ môn giáo dục thể chất; bảo quản tốt, quản lí chặt chẽ dụng cụ, thiết bị bộ 

môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh. 

- Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học; tổ chức kiểm tra, rà soát để tiến 

hành tu sửa, tận dụng tối đa trang thiết bị, đồ dùng dạy học, hóa chất sẵn có, tránh 

lãng phí; có kế hoạch xử lý, tiêu hủy các hóa chất đã hết hạn sử dụng theo đúng quy 

định. 

- Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học thống kế số liệu trang thiết 

bị, đồ dùng dạy học, hóa chất (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm) về Sở GDĐT (qua 

Phòng Giáo dục Trung học) chậm nhất là ngày 15/3/2021. 

3. Quản lý hồ sơ trong nhà trường 

- Các nhà trường quy định, tổ chức và quản lý hồ sơ nhà trường, giáo viên và 

học sinh theo đúng Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 

của Bộ GDĐT và Công văn số 1848/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2020 của Sở 

GDĐT; không quy định thêm bất kỳ loại hồ sơ, sổ sách nào ngoài quy định của Điều 

lệ. 

- Ngày 18/12/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH 

và ngày 08/01/2021, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 23/SGDĐT-GDTrH nhằm 

tiếp tục cụ thể hóa việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch bài 

dạy đã được hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2014 và 

Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT. Đây là lộ trình 

chuẩn bị rất quan trọng cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 

trong những năm học tới, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai đúng 

hướng dẫn tại Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH; không yêu cầu giáo viên thay 

giáo án một cách hình thức mà hướng dẫn giáo viên căn cứ gợi ý tại phụ lục 4 hoàn 

thiện hơn các hoạt động trong giáo án theo các tiêu chí tại công văn 5555/BGDĐT-

GDTrH; Sở GDĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên để triển khai xây 

dựng kế hoạch giáo dục từ năm học 2021-2022. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục 

Trung học) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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Phụ lục 1 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG …………………..  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Đắk Lắk, ngày        tháng     năm 2021 

 

BÁO CÁO 

V/v tổ chức giảng dạy, ôn tập lớp 12 và thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 

(theo Công văn số       /SGDĐT-GDTrH ngày     /3/2021 của Sở GDĐT) 

 

I. Công tác triển khai tổ chức giảng dạy, ôn tập 

1. Công tác triển khai 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Kết quả thực hiện 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

II. Tổ chức thi thử, phụ đạo học sinh yếu, kém 

1. Tổ chức thi thử 

- Công tác triển khai Kế hoạch; 

- Công tác đề thi; 

- Phân tích kết quả, chất lượng học sinh. 

2. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Công tác triển khai; 

- Kết quả thực hiện. 

 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GDTrH, Sở GDĐT; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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