
 

 

 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v triển khai Thông tư số 

22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

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

    - Các trường THPT, PT DTNT; 

    - Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum; 

    - Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng. 

 
Căn cứ Văn bản số 2502/PB-KGVX ngày 19/8/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Phiếu báo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 

2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung 

học cơ sở và trung học phổ thông (Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT); 

 Để tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT từ năm học 2021-

2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung của 

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (gửi kèm theo Công văn này) đến đội ngũ cán bộ, 

giáo viên thuộc thẩm quyền quản lí. Đồng thời, đăng tải Thông tư số 22/2021/TT-

BGDĐT trên Website hoặc bảng tin của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ 

học sinh quy định của Thông tư này. 

2. Lưu ý: 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT áp dụng đối với Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT), bắt đầu thực hiện 

đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022, các năm học tiếp theo lần lượt là lớp 7, lớp 10; 

lớp 8, lớp 11; lớp 9, lớp 12. 

- Đối với các lớp chưa thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Thực 

hiện quy định về đánh giá, xếp loại theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT và các Văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo1. 

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 liên 

hệ Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 

 

                                           
1 Công văn 1374/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng 

dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn 1230/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 

9 năm 2020 về quy định kiểm tra, đánh giá giữa kì đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. 
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