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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Hà Nội, ngày        tháng   12  năm 2021 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1. 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 
chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với dịch Covid-19, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trong điều kiện ứng phó với dịch 
Covid-192. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 
việc ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19”, Bộ GDĐT tiếp tục hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai một số nội 
dung về tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học cụ thể như sau: 

1. Thực hiện linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học 
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp tổ 

chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường và gia đình 
học sinh; căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương xây dựng kế hoạch, 
kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra trong nhà trường theo quy định; chuẩn bị 
các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại học trực tiếp tại nhà trường khi điều kiện 
cho phép; tăng cường thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học trực tiếp ở những nơi 
đủ điều kiện an toàn, kết nối trực tuyến (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) đến các học 
sinh phải thực hiện cách ly theo quy định; tiếp tục tổ chức hình thức học tập trực tuyến, 
qua truyền hình kết hợp với việc giao phiếu học tập, nhiệm vụ học tập thông qua các 
hình thức linh hoạt và phù hợp; phối hợp hiệu quả với gia đình học sinh để tổ chức các 
hoạt động tự học ở nhà giúp học sinh trải nghiệm các môn học để hình thành các kỹ 
năng, năng lực theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục theo quy 
định; giáo viên tăng cường theo dõi, giám sát, nhận định, đánh giá thường xuyên về 
sự tiến bộ của học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh cùng tham gia vào hoạt động đánh 
giá, thực hiện tổng hợp đánh giá thường xuyên để làm căn cứ đánh giá học sinh vào 
giữa, cuối mỗi học kỳ và cuối năm học theo quy định.  

Đối với những học sinh không đủ điều kiện, khả năng tiếp cận các hình thức học 
tập trực tuyến, qua truyền hình khi chưa được đến trường, các cơ sở giáo dục phân công 
và hướng dẫn giáo viên chuyển tài liệu học tập đến các em học sinh; tùy điều kiện cụ 
thể chủ động, linh hoạt các hình thức tổ chức, phối hợp với cha mẹ, người thân của học 
sinh để hướng dẫn học sinh được học các nội dung cốt lõi và duy trì thói quen học tập 
của học sinh; theo dõi, hỗ trợ, giám sát, đánh giá thường xuyên về sự tiến bộ của học 
sinh. Khi học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học bổ sung, ôn tập, 

																																																													
1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 
2 Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 
học 2021-2022; Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình 
giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 
2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện 
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 
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củng cố kiến thức, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh vào thời điểm phù hợp phản ánh 
đúng chất lượng kết quả học tập và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. 

2. Hướng dẫn một số nội dung về đánh giá học sinh phù hợp với hình thức 
tổ chức dạy học ứng phó dịch Covid-19 

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo đánh 
giá đúng chất lượng học tập của học sinh, linh hoạt trong tổ chức thực hiện để ứng 
phó với dịch Covid-19 và cần chú ý thực hiện một số nội dung sau: 

a) Đánh giá thường xuyên 
Đối với hình thức học tập qua truyền hình, giáo viên thực hiện giao nhiệm vụ 

học tập thông qua các hình thức linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế, chú ý hướng 
dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập gắn với nội dung dạy học 
trên truyền hình; tổ chức thực hiện phiếu học tập để hướng dẫn học sinh tự học, hoàn 
thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục; 
phối hợp với gia đình học sinh thực hiện tổ chức dạy học và đánh giá học sinh trong 
quá trình học tập với hình thức phù hợp; hướng dẫn học sinh thực hiện phản hồi thông 
tin qua phiếu học tập; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao bài, nhận bài 
và sản phẩm học tập của học sinh qua các ứng dụng phần mềm phổ biến, thuận tiện 
trong sử dụng như zalo, facebook, email… 

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến (hoặc trực tiếp kết hợp với trực 
tuyến) giáo viên chú trọng việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; thực hiện linh 
hoạt các phương pháp, kỹ thuật đánh giá thường xuyên theo quy định; tăng cường 
khuyến khích, động viên, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ 
học tập, hoàn thành phiếu học tập, thu thập thông tin phản hồi qua các buổi học trực 
tuyến để đánh giá học sinh. 

Hướng dẫn để cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình đánh giá học sinh, 
khuyến khích, hỗ trợ học sinh tự học, luyện tập, thực hành, vận dụng, trải nghiệm 
kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày để hình thành các phẩm chất, năng 
lực theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục; quan sát các biểu 
hiện, yêu cầu cần đạt một số phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua trao đổi, 
trò chuyện, tương tác và giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà để phản hồi thông tin, 
trao đổi cùng giáo viên trong quá trình đánh giá.  

b) Đánh giá định kỳ 
Việc đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục 

(Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành), về sự hình thành và phát triển phẩm 
chất, năng lực (Tốt, Đạt, Cần cố gắng) theo quy định được thực hiện khi học sinh đã 
được học nội dung chương trình các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng; đã được 
giáo viên tổ chức thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập; được tổng 
hợp kết quả đánh giá tại các thời điểm theo quy định (giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa 
học kỳ II và cuối năm học) và được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với 
điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại địa phương. 

Việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy 
định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, có thể thực hiện chia lớp thành 
nhiều nhóm nhỏ, linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và 
tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, trong đó: 

- Đối với lớp 1, lớp 2: Bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực 
tiếp, các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế đảm 
bảo an toàn trong phòng dịch, cụ thể: lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra 
định kỳ; tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận 
về phương án thực hiện; chia nhỏ số học sinh/lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ 
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chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung “cốt lõi” 
cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng 
Việt linh hoạt vào các thời điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến 
dịch Covid-19 tại địa phương để đánh giá học sinh cuối học kỳ I và cuối năm học 
theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT3.  

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không 
thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục có trách 
nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ 
bằng hình thức trực tuyến về Phòng GDĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo 
theo quy định trước khi thực hiện. 

- Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5: Bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt 
bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, 
phù hợp với điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương vào 
thời điểm tổ chức đánh giá; thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học: 
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc tại 
các thời điểm cuối học kỳ I và cuối năm học; riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra 
định kỳ vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với môn Toán và môn Tiếng Việt 
theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT4.   

- Nội dung đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học 
tập và các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế 
đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập “cốt lõi” theo Công 
văn số 3969/BGDĐT-GDTH5.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 
được quy định tại Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT6 không đủ để thực hiện chương 
trình, kế hoạch giáo dục, các cơ sở giáo dục báo cáo Phòng GDĐT tổng hợp về Sở 
GDĐT để báo cáo Bộ GDĐT đề xuất phương án điều chỉnh khung kế hoạch thời gian 
năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ 
sở giáo dục tiểu học triển khai thực hiện trong năm học 2021-2022. Trong quá trình tổ 
chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua 
Vụ Giáo dục Tiểu học) để kịp thời giải quyết. 
 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Bộ trưởng (để b/c); 
 - Các Thứ trưởng (để p/h c/đ); 
 - Lưu: VT, Vụ GDTH. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Độ 
 

																																																													
3 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 
đánh giá học sinh Tiểu học. 
4 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 
đánh giá học sinh Tiểu học, bổ sung sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-GDĐT ngày 28/8/2014. 
5 Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19 
6 Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch 
thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
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