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Về việc hướng dẫn thực hiện Chương 

trình GDPT cấp THCS ứng phó với 

dịch Covid-19 năm học 2021-2022 

môn Lịch sử và Địa li 6, Địa lí từ lớp 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Xoài,  ngày      tháng 9  năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS 
 

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 đại dịch Covid" 19; 

Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ ' về việc Thông 

báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều 

kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; 

Triển khai Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở 

và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 2965/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với 

dịch Covid-19 năm học 2021-2022;  

Tiếp theo Công văn số 783 /PGDĐT-THCS ngày 20/9/2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với 

dịch Covid-19 năm học 2021-2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường 

THCS thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 năm học 

2021-2022 môn Lịch sử và Địa li 6, Địa lí từ lớp 7 đến lớp 9, GDCD 8 của Bộ GD&ĐT 

như sau: 

1. Phụ lục 1 môn Lịch sử và Địa li 6 (đính kèm). 

2. Phụ lục 2 môn Địa lí từ lớp 7 đến lớp 9 (đính kèm). 

3. Phụ lục 3 môn GDCD 8 (đính kèm). 

Các nội dung điều chỉnh khác, các trường thực hiện theo Công văn số 783 

/PGDĐT-THCS ngày 20/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các  

trường THCS khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                       KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                    
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CM. 
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