
 

   

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                         

V/v hướng dẫn thời gian kết thúc 

chương trình học kỳ II và tổng kết 

năm học 2020-2021 cấp tiểu học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 4 năm 2021 

       

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố 

  

Thực hiện Công văn số 1785/SGDĐT-GDMNTH ngày 14/9/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học 

năm học 2020-2021; 

Do tình hình phát sinh dịch bệnh Covid-19 nên học sinh nghỉ tết Nguyên 

đán vượt quá thời gian quy định theo Công văn 2571/QĐ-UBND ngày 

28/8/2020 của UBND tỉnh. Để đảm bảo hoàn thành đầy đủ chương trình cấp học 

ở cuối năm, Sở GDĐT triển khai đến các đơn vị thực hiện một số nội dung như 

sau: 

- Thực hiện chương trình học kỳ II và cuối năm học đối với cấp tiểu học 

đến hết ngày 28/5/2021. Các đơn vị bố trí dạy vào chiều thứ sáu hàng tuần hoặc 

linh hoạt trong tuần nhằm đảm bảo thời lượng và nội dung chương trình đúng 

theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Các Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học tăng 

cường các giải pháp phụ đạo học sinh còn chậm tiến bộ (sau kết quả báo cáo 

ngày 15/4/2021 ở các khối lớp), nhằm giúp các em đạt được những phẩm chất 

và năng lực cơ bản để hoàn thành chương trình lớp học. Trong đó, cần quan tâm 

đặc biệt đến những học sinh lớp 1 còn chậm tiến bộ. 

- Tổ chức kiểm tra học kì II: từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021. 

- Tổng kết năm học : từ 28/5/2021- 31/5/2021. 

- Xét Hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2021 theo công 

văn số 2571/QĐ-UBND. 

- Hoàn thành dữ liệu báo cáo hệ thống EQMS và báo cáo tổng kết năm học 

trước ngày 07/6/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc theo nội dung công văn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- Vụ GDTH (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện/thị xã/TP(để biết); 

- Lưu: VT, GDMNTH(MinhTH). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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