UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2811 /SGDĐT-GDPT

V/v kết thúc năm học 2020 - 2021
đối với giáo dục tiểu học

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Trường chuyên biệt trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3319/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu
học tại thành phố Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GDĐT, trường
chuyên biệt trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn
quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kì các môn học cuối học kỳ 2,
không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT được vận
dụng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh
giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (đã được
sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT) để hoàn thành việc đánh
giá, xếp loại học sinh, giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả
giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.
- Các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, trường chuyên biệt trực thuộc Sở
báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục phổ thông, email:
gdtrunghoc@hanoiedu.vn) trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 để kịp thời chuẩn bị
cho năm học mới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTH, Bộ GDĐT (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDPT.
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