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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:              /PGDĐT-THCS 
V/v hướng dẫn thực hiện công tác 

tháng 3/2020, cấp THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lý Nhân, ngày     tháng    năm 2020 

 

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 Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nam 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, Phòng GDĐT Lý Nhân hướng dẫn một số công việc trọng tâm trong 

tháng 03/2020 đối với các trường THCS, TH&THCS trong huyện, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học; nghiêm túc thực hiện kế hoạch dạy 

học theo hướng dẫn của cấp trên (điều chỉnh do tác động của dịch Covid-19). 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, đặc biệt quan tâm đầu 

tư cho các cuộc thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; bồi dưỡng các đội tuyển học sinh 

giỏi văn hóa, TDTT. 

     II. Triển khai những công việc chính trong tháng 3/2020 

Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS căn cứ vào hướng dẫn của các 

cấp về thời gian cho học sinh nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19, chủ động điều 

chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục của đơn vị theo Công văn số 

509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ GDĐT về điều chỉnh khung kế 

hoạch thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau 

trong thời điểm học sinh nghỉ học và ngay khi học sinh đi học trở lại: 

1. Công tác phòng chống dịch, bệnh 

- Các trường THCS, TH&THCS Nhân Mỹ tiếp tục chủ động, nghiêm túc 

thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh mùa đông xuân; phòng chống dịch, 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây ra theo văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh mùa xuân, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây ra. 

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị chủ động báo cáo ngay với nhà 
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trường và cơ sở y tế về lịch sử đi lại, tiếp xúc; tình hình sức khỏe của bản thân 

và gia đình khi xét thấy có liên quan đến nguy cơ lây nhiễm vi rút Covid-19. 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên trao đổi 

với phụ huynh nắm bắt thông tin sức khỏe của học sinh; giao bài lập, nhắc nhở 

học sinh ôn lại bài tập trong thời gian nghỉ tránh dịch ở nhà. 

- Rà soát, bổ sung các trang thiết bị cần thiết tại phòng Y tế của đơn vị để 

đảm bảo các điều kiện tốt nhất phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho học sinh khi học tập ở trường. Sử dụng các thiết bị Y tế đã trang bị 

đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. 

- Thực hiện nghiêm túc việc trực trường, làm tốt công tác vệ sinh môi 

trường. Tham mưu với UBND xã, thị trấn để phối hợp với Y tế tiếp tục khử 

khuẩn tại đơn vị theo quy định.  

- Chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường khi hết thời gian 

nghỉ tránh dịch: Phun thuốc khử trùng; tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, lớp học, 

công trình vệ sinh; chuẩn bị khẩu trang, xà phòng rửa tay, ... 

2. Phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm 

định chất lượng giáo dục. 

2.1. Phổ cập 

- Khi học sinh quay trở lại trường, cần làm tốt công tác quản lý sĩ số học 

sinh; giáo viên chủ nhiệm và bộ môn thường xuyên kiểm tra nắm vững sĩ số 

hàng ngày, phản ánh kịp thời học sinh nghỉ học, học sinh bỏ tiết để kịp thời phối 

hợp với gia đình học sinh trong việc quản lý và giáo dục các em; 

- Phối hợp với các trường Mầm non và Tiểu học tiếp tục hoàn thành hồ sơ 

phổ cập của địa phương, đảm bảo liên thông số liệu trên hệ thống PCGD-XMC 

và số liệu trong thống kê EMIS theo quy định. 

2.2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, kiểm 

định chất lượng giáo dục 

- Các trường chủ động hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch bổ sung và 

tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn về kiểm định 

chất lượng gáo dục và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT. 

- Trường THCS Nam Cao tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 

của trường THCS chất lượng cao đảm bảo thiết thực, phong phú, tạo niềm tin đối 

với các cấp quản lý, với nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh. Có kế hoạch bố trí 

lớp học, điều chỉnh hoạt động dạy học khoa học để không ảnh hưởng đến chất 

lượng dạy học và đặc biệt đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân 

viên trong thời gian tiến hành xây dựng lại dãy phòng học. 

2.3. Xây dựng thư viên 

Các trường trong kế hoạch nâng mức chuẩn hoặc nâng mức kiểm định chất 

lượng giáo dục, căn cứ vào thực tế thư viên của đơn vị, tiêu chí thư viên cần đạt của 

mức chuẩn hoặc kiểm định chất lượng hướng tới, xây dựng kế hoạch, đầu tư hoặc 
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tham mưu cấp trên đầu cơ sở vật chất/điều động nhân lực và chủ động có các giải 

pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện của đơn vị. 

3. Giáo dục toàn diện 

3.1. Giáo dục đạo đức 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình môn GDCD, coi trọng 

việc tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật thông qua hoạt 

động dạy học trên lớp và các hoạt động tập thể trong nhà trường;  

- Các trường tiếp tục triển khai các hoạt động GDNGLL theo hướng thiết 

thực, sinh động, sáng tạo và hiệu quả; tập trung vào chủ đề “Tiến bước lên 

Đoàn” góp phần tích cực vào giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho 

học sinh. 

3.2. Hoạt động dạy và học 

a. Thực hiện kế hoạch dạy học 

  - Khi học sinh đi học trở lại, các trường sớm ổn định ngay nền nếp dạy, 

học của giáo viên, học sinh; thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo hướng 

dẫn của cấp trên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên 

môn; nâng cao chất lượng dạy bù, học bù, dạy thêm, học thêm.  

- Các trường quan tâm hướng dẫn học sinh tham gia giải Toán 9, Vật lý 9, 

Toán 8 bằng Tiếng Anh và thi Tiếng Anh qua mạng Internet khi cuộc thi tiếp tục 

triển khai. 

- Trường THCS Nhân Khang hoàn thiện, nâng cao chất lượng của sản 

phẩm, tập luyện cho cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện tham dự Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia theo lịch của Ban tổ chức.  

b. Giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề 

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

trường, tập trung vào vệ sinh trường lớp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 và 

dịch bệnh mùa xuân; trồng bổ sung cây xanh và chăm sóc vườn trường, bồn hoa 

cây cảnh, … tạo môi trường xanh, sạch và đẹp; 

- Tổ chức dạy hướng nghiệp theo quy định. 

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

y tế trường học 

- Các trường duy trì nền nếp tập thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ 

truyền Việt Nam; nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Thể dục, chất lượng 

bồi dưỡng HSG TDTT, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia Hội khỏe Phù 

Đổng các cấp. 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, ý thức, 

trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng đảm bảo công khai, an toàn, 

thiết thực và hiệu quả theo hướng dẫn của Phòng GDĐT. 
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4. Công tác bồi dưỡng HSG 6,7,8 cấp huyện và lớp 9 cấp tỉnh. 

Trong bối cảnh học sinh nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19, các trường 

cần làm tốt một số công việc sau: 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học sinh trong việc nhắc nhở 

các em ngoài việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cần tích cực ôn 

lập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học ở nhà.  

- Chỉ đạo giáo viên phụ trách các đội tuyển xây dựng kế hoạch hướng dẫn, 

giao bài tập cho học sinh và trả bài thông qua thư điện tử, sổ liên lạc điện tử, 

zalo, messenger, ... 

- Đối với công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 cấp tỉnh:  

+ Lãnh đạo trường THCS Nam Cao cần tiếp tục có các giải pháp sáng tạo, 

quyết liệt, phù hợp trong chỉ đạo, quản lý công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 trước 

tình hình hiện nay; tuyển chọn chính xác, đủ số lượng học sinh các đội tuyển 

tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, phấn đấu đạt thành tích cao 

nhất; làm tốt công tác phối hợp với các trường THCS trong huyện có học sinh 

được triệu tập bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh trong việc động viên, hỗ trợ các điều 

kiện cho học sinh trong thời gian bồi dưỡng tại trường cũng như tổ chức đưa 

đón học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. 

+ Các trường THCS có học sinh được triệu tập lên bồi dưỡng cần tích 

cực, chủ động phối hợp với trường THCS Nam Cao trong việc động viên, nắm 

bắt tư tưởng và tạo điều kiện để các em tích cực, hăng say trong học tập. 

Dự kiến kiểm tra HSG 6, 7 và 8 cấp huyện vào ngày 14+15/5/2020.  

5. Công tác quản lý 

- Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và bảo vệ trực trường nghiêm 

túc trong đợt nghỉ phòng, tránh dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

công an địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý và báo cáo kịp thời các tình 

huống bất thường xảy ra về Phòng GDĐT. 

- Lãnh đạo các trường quan tâm nâng cao hiệu lực của công tác quản lý, 

điều hành; quan tâm sử dụng tốt cơ sở vật chất, kiểm tra các điều kiện phục vụ 

hoạt động dạy và học; kiểm tra tiến độ thực hiện nội dung kế hoạch dạy học, 

việc kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT; 

quan tâm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; chỉ đạo, quản lý, 

kiểm tra chất lượng và nền nếp dạy thêm, học thêm theo kế hoạch đã được phê 

duyệt, nhất là với học sinh lớp 9 để có các giải pháp chỉ đạo sát hợp, nâng cao 

chất lượng thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 

- Thường xuyên rà soát các nội dung công việc theo kế hoạch đã được phê 

duyệt 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. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương trong việc 

xây dựng môi trường giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất trường học đảm bảo tiêu 

chí trường chuẩn quốc gia…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

học sinh. 
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6. Tham gia các mô hình 

- Trường THCS: Bắc Lý, Nam Cao, Hoà Hậu tiếp tục triển khai hoạt động 

các mô hình theo kế hoạch đã xây dựng đảm bảo hiệu quả (THCS Bắc Lý: mô 

hình Trường học gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh; THCS Hòa Hậu: mô 

hình Trường học đổi mới đồng bộ; THCS Nam Cao: mô hình giáo dục STEM). 

- Trường THCS Nam Cao chủ động phân công cán bộ, giáo viên đã được 

tập huấn ở Bộ GDĐT chuẩn bị nội dung để báo cáo, tổ chức một buổi dạy học 

theo mô hình STEM cho cán bộ, giáo viên cốt cán các trường THCS dự, tìm 

hiểu về mô hình STEM (dự kiến sau khi thi HSG lớp 9 cấp tỉnh, thành phần dự, 

lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).  

7. Công tác thư viện trường học 

- Các trường tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động của thư viện; củng cố, 

duy trì tốt hoạt động của thư viện lớp học (nếu có); tổ chức tuyên truyền, giới 

thiệu sách góp phần nâng cao văn hóa đọc và chất lượng dạy và học. Có kế 

hoạch bổ sung các loại sách, báo, tài liệu cho thư viện; nâng cao hiệu quả tiết 

đọc của học sinh trên thư viện; phát huy hơn nữa vai trò của thư viện trong việc 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

- Các trường THCS: Bắc Lý, Nhân Nghĩa triển khai các nội dung xây 

dựng thư viện xuất sắc; các trường THCS: Phú Phúc, Tiến Thắng và TH&THCS 

Nhân Mỹ triển khai các nội dung xây dựng thư viện tiên tiến; hoàn thiện các nội 

dung tư vấn của đoàn kiểm tra, tư vấn của Phòng GDĐT. Hoàn thiện các nội 

dung xây dựng thư viện xuất sắc, thư viện tiên tiến trong tháng 3/2020 để đón 

đoàn kiểm tra của Sở GD ĐT dự kiến vào đầu tháng 4/2020.  

- Các trường THCS phối hợp tốt với Thư viện tỉnh tổ chức hiệu quả, đảm 

bảo an toàn cho hoạt động của thư viện lưu động tại đơn vị theo kế hoạch. 

- Khai thác, sử dụng thư viện hiệu quả bằng các hoạt động sinh động, 

hấp dẫn.  

8. Triển khai sinh hoạt chuyên môn cụm trường và bồi dưỡng giáo 

dục lịch sử (Bù lịch tháng 02/2020) 

- Thời gian: Chiều ngày 26/3/2020. 

- Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn cụm trường như đã hướng 

dẫn trong công tác tháng 02/2020 (việc kiểm tra chất lượng đại trà lớp 9 với 03 

môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trong kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm 

trường tháng 2/2020 được tiếp tục lùi lại, lịch thực hiện sẽ có thông báo sau). 

III. Những công việc chính 

1. Từ 02/3/2020, các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của 

cấp trên về công tác phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.  

2. Ngày 10/3/2020 (Dự kiến): Từ 14h00 họp Hiệu trưởng các trường 

THCS, TH&THCS Nhân Mỹ tại Phòng GDĐT (sẽ có giấy triệu tập riêng). 
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3. Trường THCS Nam Cao hoàn thiện hồ sơ cho học sinh tham dự kỳ thi 

học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh theo Công văn số 29/SGDĐT-KTKĐCL 

xong trước ngày 11/3/2020. Phòng GDĐT kiểm tra và nộp về Sở GDĐT ngày 

13/3/2020. 

4. Tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô 

hấp Covid-19 đối với 100% các trường THCS (dự kiến trước khi đón học sinh 

trở lại trường, sẽ có thông báo sau).  

5. Từ ngày 18-20/3/2020: Trường Trường THCS Nhân Khang tham gia 

cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia tại Đà Nẵng. 

6. Ngày 18-20/3/2020: Thi giải Toán 9, Vật lý 9, Toán 8 bằng Tiếng Anh 

và thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện. 

7. 08h00 ngày 26/3/2020: Cấp học nhận danh sách coi thi, danh sách thí 

sinh dự thi HSG lớp 9 tại Phòng KTKĐCLGD.  

8. Ngày 26/03/2020 (Thứ Năm): Từ 13h30: Sinh hoạt chuyên môn cụm 

trường và bồi dưỡng giáo dục lịch sử theo kế hoạch từng cụm (các cụm xây 

dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường bù lịch tháng 02/2020, gửi 

Phòng GD ĐT và thông báo cho các trường trong cụm). 

9. Kiểm tra chuyên đề đột xuất 02 trường THCS. Kiểm tra công tác quản 

lý và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 

trường THCS Xuân Khê (lịch cụ thể thông báo sau).  

Trên đây là một số nội dung cơ bản trong tháng 3/2020, 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); 

- Các Phó Trưởng phòng (để p/hợp chỉ đạo);  

- Như kính gửi (để thực hiện);   

- GDTHCS, 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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