
1 

 

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-GDTrH-QLCL 

V/v hướng dẫn tổ chức dạy học nội 

dung giáo dục địa phương tỉnh      

Đắk Nông lớp 6 

           Đắk  Nông, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:    

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

        - Trường PTDTNT THCS & THPT các huyện. 
 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 về 

việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông tỉnh Đắk Nông; 

Thực hiện Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình 

giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 349/UBND-KGVX ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn sử dụng Tài liệu giáo 

dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Nông. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và đào tạo, các 

cơ sở giáo dục phổ thông triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 

6 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 

a) Tài liệu sử dụng để thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương là 

Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 

277/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022  (sau đây gọi chung là Tài liệu). 

b) Nội dung của Tài liệu 

Nội dung của Tài liêu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 được 

biên soạn với 7 chủ đề tương ứng với các lĩnh vực và số tiết cụ thể như sau: 

Stt Tên chủ đề 

Nội dung 

(thuộc lĩnh 

vực /nhóm 

lĩnh vực) 

Thời 

lượng 

(số tiết) 

1 
- Địa lí hành chính và địa lí tự nhiên Đắk Nông. 

- Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk 
Địa lí 06 tiết 
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Nông. 

2 Lịch sử Đắk Nông thời kì Nguyên thủy. Lịch sử 06 tiết 

3 Bài học từ cội nguồn. Ngữ văn 09 tiết 

4 
Học sinh Đắk Nông chấp hành Luật An toàn 

giao thông. 

Giáo dục 

công dân 
03 tiết 

5 Mĩ thuật Đắk Nông xưa và nay. Mĩ thuật 04 tiết 

6 Văn hóa ẩm thực Đắk Nông. Công nghệ 03 tiết 

7 Âm nhạc M’Nông trên quê hương Đắk Nông. Âm nhạc 04 tiết 

2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục 

a) Các cở sở giáo dục chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kĩ nội 

dung của Tài liệu để xây dựng kế hoạch giáo dục dạy học phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường. Trong đó lưu ý những nội dung sau: 

- Giao cho các tổ/nhóm chuyên môn của các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lí, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Công nghệ, Âm nhạc chủ trì, xây dựng kế hoạch 

giáo dục nội dung giáo dục địa phương trong nhà trường, cụ thể như sau: Nội 

dung giáo dục địa phương được bố trí 35 tiết/năm học (tương đương 01 

tiết/tuần); riêng học kỳ II, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục bố trí 02 

tiết/tuần. 

- Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo 

từng chủ đề/bài học phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và 

kế hoạch dạy học của các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên 

hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn 

tại địa phương. 

- Phân công dạy học nội dung giáo dục địa phương: Căn cứ vào nội dung 

giáo dục của địa phương trong Tài liệu được biên soạn theo các lĩnh vực, Hiệu 

trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề/bài học phù hợp với năng lực 

của giáo viên. 

b) Kiểm tra, đánh giá 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện theo 

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông. 

- Giáo viên dạy học chủ đề/bài học nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá 

thường xuyên đối với chủ đề/bài học đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá 

định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội 

dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề/bài học đã dạy học đến 

thời điểm kiểm tra, đánh giá. 



3 

 

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương 

tỉnh Đắk Nông lớp 6 từ học kỳ II, năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng GDTrH-

QLCL, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

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

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Trần Sĩ Thành 
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