
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrHQLCL            Đắk  Nông, ngày 

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học cấp THCS, THPT 

 

  

        Kính gửi:    

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Các Trường Trung học phổ thông;  

- Các Trường phổ thông DTNT THCS và THPT; 

- Các Trung tâm GDTX-GDNN; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học 

   tỉnh Đắk Nông. 
 

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học 

học cấp THCS, THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cụ thể như sau: 

Các Trường Trung học phổ thông, các Trường phổ thông dân tộc nội trú 

THCS và THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học; các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở trực thuộc thực 

hiện việc điều chỉnh dạy học các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 (Công văn gửi 

kèm) 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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