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Kính gửi: 

               - Hiệu trưởng các trường THCS; 

               - Hiệu trưởng trường TH và THCS Nhân Mỹ    

 

Căn cứ Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020; Công văn 

số 2030/PGDĐT-THCS ngày 09/9/2019 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020 và tình hình thực tế 

hiện nay, Phòng GDĐT hướng dẫn một số công việc trọng tâm trong tháng 

07/2020 đối với các trường THCS, TH&THCS trong huyện, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc việc hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch 

dạy học đã ban hành; tổng kết điểm cho học sinh theo các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp; 

- Đánh giá, xếp loại học sinh, xét lên lớp, xét tốt nghiệp THCS, …; đánh 

giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, bình xét thi đua, ... năm học 2019-

2020 đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan và theo đúng hướng dẫn; tổ chức 

tổng kết năm học đảm bảo trang trọng, hiệu quả; 

- Tổ chức kiểm kê cơ sở vất chất, trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa, 

bổ sung trong hè, chuẩn bị tốt cho năm học mới; 

- Làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo xã, thị trấn; phối hợp với các 

ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học 

sinh tại địa phương đảm bảo an toàn, thiết thực, bổ ích. 

- Triển khai hiệu quả việc ôn thi vào lớp 10 THPT. 

     II. Triển khai những công việc chính trong tháng 7/2020 

1. Công tác phổ cập, phát triển 

- Các trường làm tốt công tác quản lý sĩ số học sinh, đặc biệt trong khoảng 

thời gian hết chương trình giáo dục nhưng chưa kết thúc năm học; tiếp tục làm 

tốt công tác phổ cập giáo dục.  

- Các trường chủ động phối hợp với các trường Tiểu học trên địa bàn 

thuộc xã, thị trấn nắm vững số lượng học sinh lớp 5, chủ động xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh lớp 6, kế hoạch phát triển, kế học bổ sung cơ sở vật chất, sắp 

xếp phòng học, ... chuẩn bị cho năm học 2020-2021. 



2 

 

 

2. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia 

- Các trường đánh giá kế hoạch cải tiến chất lượng, cập nhật kết quả các 

mặt hoạt động năm học 2019-2020, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tự đánh giá và 

danh mục mã minh chứng chuẩn bị cho kiểm tra công tác tự đánh giá hàng năm. 

- Các trường đến chu kỳ kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia năm 

học 2019-2020 (Nam Cao, Hợp Lý, Hòa Hậu, Nhân Thịnh, Nhân Mỹ) nâng cao 

chất lượng dự thảo báo cáo tự đánh giá, rà soát lại các hồ sơ minh chứng, đăng 

ký kiểm định chất lượng. Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra tư vấn công tác kiểm 

định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia (lịch sẽ thông báo sau). 

3. Công tác chuyên môn 

3.1. Thực hiện kế hoạch dạy học 

- Các trường thực hiện nghiêm túc việc hoàn thành nội dung, kế hoạch 

dạy học đã ban hành trong học kỳ II, đặc biệt với khối 9 phải hoàn thành hết 

chương trình trước ngày xét công nhận tốt nghiệp (04/7/2020). Hiệu trưởng nhà 

trường chịu trách nhiệm về việc hoàn thành kế hoạch dạy học, không cắt xén nội 

dung trong kế hoạch giáo dục trường đã ban hành, đồng thời chủ động và chịu 

trách nhiệm về thời điểm cho học sinh tạm nghỉ học (do đã hết chương trình) 

chờ kết thúc năm học. Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT: Kết thúc học kỳ II trước 

ngày 11/7/2020, kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Theo thống nhất chung 

tại Hội nghị Hiệu trưởng, Phòng GDĐT Lý Nhân xây dựng kế hoạch điều chỉnh 

trong học kỳ II năm học 2019-2020: Hoàn thành kế hoạch dạy học học kỳ II hết 

buổi sáng ngày 04/7/2020. Yêu cầu các trường gửi báo cáo thời điểm kết thúc kế 

hoạch dạy học học kỳ II và thời điểm trường cho học sinh tạm nghỉ học chờ thời 

gian kết thúc năm học về Phòng GDĐT (qua email đồng chí Ngô Văn Hằng 

trong ngày 04/7/2020). 

 - Triển khai nghiêm túc việc tổng kết điểm học kỳ II và cả năm đối với 

các môn học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT. 

Kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 thực hiện theo hướng dẫn số 

353/SGD ĐT-GDTrH, ngày 28/4/2020 của Sở GD ĐT Hà Nam.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác ôn tập cho học sinh lớp 

9 thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

3.2. Công tác học sinh giỏi 

- Phòng GDĐT triệu tập học sinh lớp 8 năm học 2019-2020 có thành tích 

cao trong kiểm tra học sinh giỏi văn hóa lớp 8 thuộc các trường THCS và trường 

TH&THCS Nhân Mỹ về trường THCS Nam Cao học và tham gia bồi dưỡng các 

đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 ngay từ hè năm 2020; 

- Yêu cầu Hiệu trưởng các trường có HSG lớp 8 được Phòng GDĐT triệu 

tập về trường THCS Nam Cao học và bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi lớp 

9 năm học 2020-2021 thông báo ngay đến học sinh được triệu tập; khẩn trương 

tổ chức gặp gỡ học sinh, cha mẹ học sinh (trước khi nghỉ hè) để phân tích, động 
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viên các em, cha mẹ các em cho các em lên học và bồi dưỡng tại THCS Nam 

Cao (nếu cần có thể phối hợp với THCS Nam Cao để phụ huynh học sinh đến 

tham quan, tìm hiểu CSVC, điều kiện nội trú, bán trú, ... của trường). Kết quả thi 

HSG lớp 9 các cấp ở năm học 2020-2021 của các em lên học và bồi dưỡng tại 

THCS Nam Cao được tính cho cả trường có học sinh gửi lên. Lịch đón HSG lớp 

8 lên học và bồi dưỡng tại trường THCS Nam Cao dự kiến trước ngày khai 

giảng năm học 2020-2021 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).  

- Trường THCS Nam Cao, Bắc Lý và Hòa Hậu xây dựng kế hoạch thời 

gian bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 và 9 năm học 2020-2021. 

3.3. Giáo dục lao động, hướng nghiệp 

- Các trường duy trì có nền nếp hoạt động giáo dục lao động trong nhà 

trường, quan tâm làm tốt vệ sinh trường lớp; chăm sóc vườn trường, bồn hoa cây 

cảnh, … duy trì môi trường xanh, sạch và đẹp; 

- Hoàn thành dạy hướng nghiệp theo quy định; 

- Thực hiện hiệu quả, an toàn công tác phân luồng học sinh sau khi tốt 

nghiệp THCS; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lý Nhân 

trong tuyên truyền, tư vấn tới học sinh và cha mẹ học sinh lớp 9 về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung, chương trình học, quyền lợi, … của học sinh khi đăng ký và 

học hệ GDTX-Dạy nghề. 

3.4. Giáo dục thể chất, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác 

y tế trường học 

- Căn cứ vào việc hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 và thời gian 

chờ đến ngày kết thúc năm học theo quy định, các trường tiếp tục tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công 

dân đối với cộng đồng, xã hội; phòng, tránh tai nạn đuối nước, an toàn giao 

thông; phòng, chống bạo lực học đường theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của các cấp, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh cá 

nhân, tự chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiểu biết về vệ sinh thực phẩm, phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh mùa hè; 

3.5. Phối hợp tổ chức bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình tiểu học năm học 2019-2020 vào học lớp 6 THCS 

- Các trường phối hợp tốt với trường Tiểu học trên địa bàn xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, đánh giá, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 hoàn thành chương 

trình tiểu học lên học lớp 6 theo đúng công văn số 419/PGDĐT ngày 01/7/2020 

của Phòng GDĐT Lý Nhân. 

- Quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, bàn giao chất lượng giáo dục học 

sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học lên học lớp 6 phải đảm 

bảo tính khách quan, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh lên nhầm 
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lớp, ngồi nhầm lớp ở năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo. Hiệu 

trưởng chịu trách nhiệm về kết quả nhận bàn giao từ trường tiểu học. 

- Căn cứ kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm 

chất, ... của học sinh nhận bàn giao, các trường bố trí đội ngũ giáo viên dạy lớp 

6, chỉ đạo giáo viên có kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả ở năm 

học 2020-2021 và những năm tiếp theo. 

4. Công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên 

4.1. Đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn 

Các trường triển khai cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tự đánh giá 

theo chuẩn và lưu hồ sơ theo quy định: đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GDĐT, đối với 

giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT. 

4.2. Đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động theo Nghị định 56 

Các trường triển khai và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên 

chức và người lao động theo theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng). 

5. Công tác bình xét thi đua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2019-2020 

- Các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tự kiểm điểm, đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua năm học 2019-2020; khi tự 

đánh giá cần trung thực, bám sát chỉ tiêu, kế hoạch năm học và mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ được phân công. 

- Các tổ chuyên môn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học của tổ và các thành viên trong tổ; tiến hành bình xét thi đua cho các thành 

viên trong tổ đảm bảo khách quan, dân chủ. 

- Các nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tiến hành 

tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm học. Khi đánh giá 

cần chi rõ các chí tiêu đã đạt kế hoạch, các chỉ tiêu không đạt kế hoạch, nguyên 

nhân và hướng khắc phục trong năm học tới. Tổ chức bình xét thi đua cho tập 

thể và cá nhân theo các văn bản hướng dẫn hiện hành đảm bảo chính xác, dân 

chủ, công bằng, công khai. 

6. Công tác quản lý 

- Kiểm tra rà soát các nội dung công việc theo kế hoạch đã được phê 

duyệt, kế hoạch điều chỉnh và các công việc phát sinh để có các giải pháp 

phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng các công 

việc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; 

- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều 

hành; kiểm tra tiến độ thực hiện việc hoàn thành nội dung, kế hoạch dạy học, 
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kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng 

GDĐT; 

- Thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ nội dung, có các giải pháp chỉ 

đạo sát hợp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết quả xét tốt nghiệp 

THCS và thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học, trong việc bình 

xét, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học đảm bảo công bằng, 

dân chủ, khách quan và theo đúng hướng dẫn; 

- Tổ chức kiểm kê tài sản nhà trường, trang thiết bị phục vụ cho hoạt 

động dạy và học trước khi cho giáo viên và học sinh nghỉ hè; có kế hoạch 

tham mưu với lãnh đạo địa phương bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất trong 

hè; chủ động bổ sung thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng dạy học trong 

hè, chuẩn bị tốt cho năm học mới. 

 III. Những công việc chính 

1. Ngày 01/7/2020: Từ 7h30. Kiểm tra Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.  

2. Ngày 02, 03/7/2020: Chấm bài kiểm tra HSG lớp 8.   

3. Ngày 03/7/2020 (thứ Sáu):  

- Từ 15h00 đến 16h30 các trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng xét 

tốt nghiệp THCS năm 2020, hồ sơ và biểu mẫu phục vụ cho xét tốt nghiệp. 

- Trước 16h00, các trường nộp đề thi đề xuất thi vào 10 với hai môn Ngữ 

văn, Toán theo Công văn số 384/PGDĐT-THCS ngày 17/6/2020 của Phòng 

GDĐT về thông báo kết quả Hội thảo ôn tập thi vào lớp 10 THPT năm 2020 và 

một số yêu cầu sau Hội thảo. 

4. Ngày 04/7/2020 (thứ Bẩy): HĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS làm việc. 

5. Ngày 06/7/2020 (thứ Hai):  

- Từ 7h30 đến 11h30, kiểm tra khảo sát theo đề chung các môn Ngữ văn, 

Toán ôn thi vào 10 THPT lần 1. 

- Từ 7h30 đến 11h30, nộp hồ sơ xét TN THCS về Phòng GDĐT (đồng chí 

Hằng nhận). 

6. Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 08/7/2020: Phòng GDĐT hoàn thiện các 

thủ tục hồ sơ theo quy định của Hội đồng xét công nhận TN THCS. In Giấy 

chứng nhận TN tạm thời cho học sinh; 

7. Từ ngày 07 đến ngày 09/7/2020: Các trường THCS phối hợp với 

trường Tiểu học trong xã, thị trấn tổ chức bàn giao chất lượng học sinh hoàn 

thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 theo Công văn số 419/PGDĐT-GDTH 

ngày 01/7/2020 của Phòng GDĐT. 

8. Ngày 08/7/2020 (thứ Tư): Từ 14h00 đến 17h00 các trường cử người về 

Phòng nhận Quyết định công nhận tốt nghiệp và hồ sơ của các Hội đồng xét tốt 

nghiệp đã được Phòng phê duyệt và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 
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9. Ngày 09/7/2020 (thứ Năm): Các trường tổ chức phát giấy chứng nhận 

Tốt nghiệp THCS cho học sinh. 

10. Từ ngày 10/7/2020: Phòng GDĐT tổng hợp và báo cáo kết quả xét tốt 

nghiệp, Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận 

tốt nhiệp năm học 2019-2020 về Sở GDĐT Hà Nam theo quy định. 

11. Ngày 10/7/2020 (thứ Sáu): Dự kiến Từ 14h00. Tổng kết các cuộc thi, 

hội thi trong năm học.  

12. Ngày 13/7/2020 (thứ Hai):  

- Từ 7h30 đến 11h30, kiểm tra khảo sát theo đề chung các môn Ngữ văn, 

Toán ôn thi vào 10 THPT lần 2. 

- Từ 7h30. Kiểm tra hồ sơ tự đánh giá của các nhà trường 

13. Ngày 14/7/2020 (thứ Ba):  

- Thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ chuyên. 

- Dự kiến Từ 14h00. Tập huấn giáo dục học sinh khuyết tật.  

14. Ngày 27/7/2020 (thứ Hai): Thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ không 

chuyên. 

15. Công tác kiểm tra: Phòng GDĐT Kiểm tra chuyên đề đột xuất các 

trường THCS về công tác quản lý và ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào THPT.    

Trên đây là một số nội dung cơ bản trong tháng 7/2020, Phòng GDĐT đề 

nghị Hiệu trưởng các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ thực hiện 

nghiêm túc, đúng lịch./. 

 
Nơi nhận:  

- Trưởng phòng (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Phòng (để p/hợp chỉ đạo);  

- Như kính gửi (để thực hiện);   

- GDTHCS và Trưởng các bộ phận liên 

quan (để p/hợp thực hiện);                                                                    

- Lưu: VT, THCS. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thiện Chiến 
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