ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 1483/SGDĐT-GDTrH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Về hướng dẫn tổng kết bậc trung học
năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức
và các Quận/Huyện.
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường Phổ thông nhiều cấp học (có cấp
THPT).
Thực hiện Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của
UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của
UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1544/UBND-VX ngày 17 tháng 5
năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về nhắc nhở các cơ sở giáo dục,
giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng các hoạt động
dạy -học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Để hoàn thành kế hoạch thời gian năm học và tổ chức tổng kết năm học
2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ
thông một số nội dung như sau:
1. Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung
của Kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh do phải thực hiện
các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 theo qui định của
UBND Thành phố và Sở GDĐT.
Đảm bảo cho tất cả các học sinh, các lớp hoàn thành Chương trình môn
học, hoàn tất kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học. Thời điểm
kết thúc năm học 2020-2021 thực hiện đúng theo Kế hoạch thời gian năm học
2020-2021 (theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố).
2. Tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp; thực hiện tốt công
tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự kỳ thi thuận lợi, an toàn và đúng qui định.
3. Về tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021: các cơ sở giáo dục kết hợp
hình thức trực tiếp và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức. Trong quá trình
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tổ chức đảm bảo số lượng tham dự trực tiếp theo đúng qui định của công tác phòng
dịch. Các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống tổ chức hội nghị, hệ thống quản lý dạy
học qua internet (có tài khoản đăng nhập) để giáo viên và học sinh tham dự. Trong
quá trình thực hiện nếu có khó khăn, cơ sở giáo dục liên hệ Trung tâm Thông tin
và Chương trình giáo dục của Sở GDĐT để được hướng dẫn.
4. Về thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong năm học: các
cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với Cha mẹ học sinh cuối năm học
để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19. Cơ sở giáo dục sử dụng các hình
thức trao đổi thông tin qua hệ thống mạng internet (học bạ điện tử, SMS, …) hoặc
tài khoản đăng nhập trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục để thông báo
kết quả.
Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh và học sinh không có điều kiện
tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm
thực hiện việc thông báo kết quả qua đường bưu chính, viễn thông. Trong trường
hợp thật cần thiết cần phải trực tiếp thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh
tại trường, nhà trường phải đảm bảo các quy định của UBND Thành phố về phòng
chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K.
Nhà trường tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông
tin kết quả tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
Nhận được văn bản này, SGDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT và Hiệu
trưởng các trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu
có khó khăn cần có báo cáo về Sở GDĐT và liên hệ các phòng chuyên môn của
Sở GDĐT để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, GDTrH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu

