
    UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-NVDH 

V/v: Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra cuối 

học kì 2, năm học 2020-2021. 

Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2021 

    Kính gửi:    

      - Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; 

     - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện 

nay, trong thời gian sắp tới đây học sinh có thể phải chuyển sang hình thức dạy 

học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT 

huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào các điều kiện thực tế của đơn 

vị, đội ngũ giáo viên, triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của nhà trường, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện kiểm tra cuối học kì 2 và hoàn tất việc kiểm tra trước 

ngày 13/5/2021. 

2. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra cuối học kì 2, các trường tiếp tục thực hiện 

kế hoạch giáo dục để hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2020-2021 theo 

đúng kế hoạch khung thời gian năm học; đồng thời linh hoạt thực hiện chương 

trình giáo dục kết hợp cả 02 hình thức học trực tiếp và học trực tuyến. 

Sở GDĐT đề nghị phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị 

trực thuộc Sở GDĐT triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc cần liên lạc về Sở GDĐT qua phòng NVDH - bộ phận GDTrH - điện 

thoại 3921607 để  được hướng dẫn thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH.             

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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