
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v triển khai dạy môn giáo dục  

địa phương lớp 6 năm học 2021-2022. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Văn bản số 229/SGD&ĐT-TrH ngày 26/01/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai dạy môn giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021-

2022. 

Để đảm bảo tiến độ dạy học môn Giáo dục địa phương lớp 6 trong chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc 

triển khai dạy môn giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021-2022 với các nội 

dung, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Trong học kì II, năm học 2021-2022. 

2. Triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá 

Các đơn vị trường thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2021/TT-

BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh 

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Văn bản số 702/GD&ĐT ngày 

21/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ Giáo dục Trung học năm học 2021- 2022.  

3. Tài liệu  

Do Dự án Trung học cơ sở (là đơn vị cung cấp miễn phí tài liệu lớp 6 cho 

toàn bộ học sinh lớp 6 tỉnh Hòa Bình, năm học 2021-2022) khó khăn nhất Giai 

đoạn II chưa hoàn thiện công tác in ấn, phát hành nên các trường sử dụng bản 

PDF (gửi kèm Văn bản này) để triển khai việc giảng dạy. Sau khi hoàn thiện, Dự 

án sẽ gửi Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 tới các trường Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn huyện. Đối với tài liệu dành cho giáo 

viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi qua Email các nhà trường. 

4. Một số yêu cầu 

Các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch môn Giáo dục địa phương. 

- Bố trí giáo viên cùng chuyên môn hoặc gần chuyên môn với các lĩnh vực 

được biên soạn trong tài liệu để giảng dạy. 

- Thực hiện việc dạy học đủ 35 tiết trong học kỳ II. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc các nhà trường liên 

hệ đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để được hướng dẫn thực 

hiện. 
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Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học 

và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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