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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai dạy học cho học sinh
lớp 12 trên cơ sở kết quả kiểm tra
giữa kì I năm học 2020-2021

Kính gửi: Các trường phổ thông trực thuộc Sở
Căn cứ Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;
Kế hoạch số 2226/KH-SGDĐT ngày 19/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc
nâng cao chất lượng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Ngày 10-13/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I (kết
hợp khảo sát chất lượng đầu năm) lớp 12, năm học 2020-2021 theo Công văn số
1972/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT.
Qua kết quả thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ I lớp 12 năm học 2020-2021 (Chi
tiết theo bảng thống kê đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị
triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:
1. Sử dụng kết quả thống kê điểm kiểm tra giữa kì I lớp 12 năm học 2020-2021
tiến hành đánh giá chất lượng các bộ môn, phổ điểm của các môn; đánh giá rút kinh
nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xác định rõ từng nguyên nhân và
hạn chế của từng môn học để có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
dạy học của từng môn học.
2. Tập trung triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo đúng hướng dẫn xây
dựng kế hoạch giáo dục và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số
1523/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2020 của Sở GDĐT; triển khai thực hiện đầy đủ và
hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 2226/KHSGDĐT ngày 19/11/2020 của Sở GDĐT về việc nâng cao chất lượng của Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả tình hình
thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ
hỏng tốt nghiệp, kế hoạch ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh.
Đề nghị một số đơn vị chưa thực hiện kịp thời việc báo cáo thống kê số liệu điểm
kiểm tra cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.
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