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       UBND HUYỆN LÝ NHÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Số:         /PGDĐT-GDTH                        Lý Nhân, ngày       tháng 10 năm 2019 
          V/v hướng dẫn công tác 

        tháng 11/2019 cấp Tiểu học 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 
 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch năm học 2019 - 2020 đối với cấp Tiểu học, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn các trường Tiểu học trên 

địa bàn huyện thực hiện một số công việc trọng tâm trong tháng 11/2019, cụ thể 

như sau: 
 

1. Về việc duy trì sĩ số và Phổ cập GDTH 

     Phối hợp với các trường MN, THCS rà soát lại các loại hồ sơ phổ cập, khắc 

phục các tồn tại qua đợt kiểm tra cấp huyện đã chỉ ra. Thực hiện tốt việc duy trì sĩ 

số, không để học sinh bỏ học; có biện pháp phù hợp giúp đỡ những học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; thực hiện tốt việc theo dõi biến động sĩ 

số. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra phổ cập, xóa mù chữ của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Công tác chuyên môn 

       1.1. Về thực hiện chương trình 

      - Thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch giảng dạy ở các lớp, không cắt xén 

chương trình, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động điều 

chỉnh nội dung dạy các môn học cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính 

vừa sức đối với các đối tượng học sinh.  

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình học 2 buổi/ngày theo kế hoạch đã được 

duyệt; tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm, giúp đỡ học sinh có khó khăn trong 

học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong các tiết học buổi 2. 

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục kỹ năng sống theo kế hoạch 

đã được duyệt; 100% các tiết dạy kỹ năng sống theo chương trình do công ty cổ 

phần giáo dục GoldenMind cung cấp phải được thực hiện trên phòng máy.  

1.2. Tiếp tục triển khai dạy học theo định hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất học sinh. 

- Tiếp tục triển khai dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và định hướng phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 đã được tập huấn ngày 25/10/2019. 
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- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các hoạt động học theo mô hình trường 

học mới (học sinh ngồi học theo nhóm). Các lớp có sĩ số đông, khó bố trí ngồi 

học theo nhóm thì triển khai các hoạt động học một cách linh hoạt nhưng phải đảm 

bảo học sinh được làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm,…một cách phù hợp.  

 1.3. Tổ chức dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy Mỹ thuật theo phương pháp 

mới, quan tâm đến thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh. Cán bộ quản lý các 

trường cần quan tâm, giám sát chặt chẽ việc giảng dạy Mỹ thuật theo phương pháp 

mới của giáo viên để kịp thời tư vấn, hỗ trợ. 

- Các trường chưa có phòng Mỹ thuật cần có giải pháp khắc phục để tổ chức 

giảng dạy đạt hiệu quả nhất; các trường đã có phòng Mỹ thuật cần quan tâm đến 

việc trang trí phòng học, sắp xếp các thiết bị dạy học, trưng bày, lưu giữ sản phẩm 

cho phù hợp và mang đặc trưng của phòng học Mỹ thuật. 

 1.4. Việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn 

bột” trong giảng dạy môn Khoa học, TNXH theo kế hoạch đã triển khai. Tăng 

cường dự giờ đột xuất, giám sát chặt chẽ việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn 

bột” trong các bài dạy môn Khoa học, TNXH của giáo viên. 

- Động viên giáo viên đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường môn Khoa học, 

TNXH áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 

 1.5. Đánh giá học sinh 

Giám sát chặt chẽ việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-

BGDĐT; quan tâm đến việc đánh giá thường xuyên bằng cách ghi nhận xét vào vở 

của học sinh, sổ liên lạc; tổ chức cho học sinh tự đánh giá và đánh giá bạn; khuyến 

khích cha mẹ học sinh thường xuyên trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, 

giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển năng lực, phẩm chất. 

 1.6. Dạy học ngoại ngữ 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đề án dạy và học ngoại ngữ; thường xuyên 

kiểm tra, rà soát lại các thiết bị dạy học; có kế hoạch bổ sung thiết bị để đảm bảo 

các tiết dạy đều có thiết bị dạy học; quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ 

đạo học sinh chưa hoàn thành môn học. 

 1.7. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi 

- Thi giáo viên giỏi cấp trường: Tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp 

trường theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT; cử 

chọn giáo viên đủ điều kiện tham gia dự thi cấp huyện. 

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều 

chỉnh thời gian tổ chức thi giáo viên giỏi cấp huyện sang tháng 12/2019 (lịch cụ 
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thể sẽ thông báo sau), các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch số 2500/KH-

PGDĐT-GDTH ngày 25/10/2019. 

 1.8. Tham gia các sân chơi trí tuệ 

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng Internet 

(IOE, Violympic, Trạng nguyên tiếng Việt); khuyến khích cha mẹ học sinh tham 

gia hướng dẫn học sinh tự luyện tại nhà.  

- Tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi IOE vòng thi cấp trường  

(30/11 và 01/12); sau vòng thi cấp trường tiếp tục tổ chức cho học sinh tự luyện để 

tham gia các vòng thi tiếp theo. 

1.9. Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ 

thơ” năm học 2019-2020 

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1968/SGDĐT-GDTH  ngày 

09/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai chương trình 

giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020. 

- Tổ chức giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”  

+ Thời gian (dự kiến) cấp trường xong trước ngày 20/11/2019; cấp cụm 

trường ngày 22/11/2019; cấp huyện ngày 29/11/2019. 

+ Nội dung: Theo Công văn số 1968/SGDĐT-GDTH  ngày 09/10/2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và Kế hoạch triển khai của Sở Giáo dục và Đào 

tạo (có Công văn hướng dẫn cụ thể sau). 

 3. Kiểm tra định kỳ giữa học Kỳ I 

 3.1. Môn kiểm tra: Tiếng Việt, Toán lớp 4, 5 

    3.2. Đề kiểm tra: Đề ra theo kiểu trắc nghiệm và tự luận, học sinh làm trực 

tiếp vào bản đề; nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển 

năng lực học sinh (theo 4 mức độ quy định tại thông tư số 22/2016); Hiệu trưởng 

các trường tổ chức ra đề.  

3.3. Thời gian  

 - Ngày 08/11/2019 (thứ Sáu) 

 + Từ 13h45 đến 14h45 kiểm tra môn Toán 

 + Từ 15h00 kiểm tra môn Tiếng Việt 

 - Ngày 12/11/2019 nộp thống kê kết quả vào hộp thư điện tử của Đ/C Dũng 

tại địa chỉ: PTDUNGPGD.LN@HANAM.EDU.VN (không phải nộp bản in ra giấy). 

 3.4. Một số lưu ý  

      - Thực hiện việc sắp xếp học sinh tại các phòng kiểm tra do Hiệu trưởng 

quyết định trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Thông tư 22/2016. 
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      - Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất, 

khách quan kết quả đánh giá học sinh. Thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp 

thời. 

 - Căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ, giáo viên có kế hoạch tăng cường bồi 

dưỡng học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học. 

4. Công tác kiểm định chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

- Các trường Tiểu học Nguyên Lý, Đức Lý, Nhân Hòa, Nhân khang, Đồng 

Lý và cốt cán chuyên môn được phân công hỗ trợ các đơn vị đánh giá ngoài thực 

hiện nghiêm túc công văn số 2515/PGDĐT-GDTH ngày 29/10/2019 về việc tư 

vấn, hỗ trợ các đơn vị đánh giá ngoài cấp Tiểu học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để 

đón đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo (dự kiến trong tháng 

11/2019) 

-  Các trường TH Hợp Lý phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2; trường TH Văn Lý, 

Chân Lý, Phú Phúc phấn đấu được công nhận lại mức 2 sau 5 năm; trường TH 

Chính Lý, Bắc Lý, Tiến Thắng phấn đấu đạt chuẩn mức độ 1 sau 5 năm căn cứ  

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 rà soát các tiêu chuẩn, xây dựng 

kế hoạch tự đánh giá, tích cực tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp 

tục đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. 

5. Công tác thư viện trường học 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các tiết đọc thư viện theo kế hoạch đã 

được duyệt (trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày). Có giải pháp để nâng cao chất 

lượng hoạt động của thư viện; củng cố, duy trì tốt hoạt động của thư viện lớp học; 

triển khai, nhân rộng mô hình thư viện thân thiện; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu 

sách theo chủ điểm để góp phần nâng cao văn hóa đọc và chất lượng dạy và học. 

Có kế hoạch bổ sung các loại sách và tài liệu cho thư viện. 

 - Các trường phấn đấu đạt danh hiệu thư viện xuất sắc, thư viện tiên tiến cần 

có kế hoạch, giải pháp cụ thể để từng bước đạt các tiêu chuẩn theo quy định. (Bám 

sát Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định tiêu  chuẩn thư 

viện trường phổ thông, Công văn số 11185/GDTH ngày 17/2/2004 về việc hướng 

dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ). 

- Các trường có phòng đọc của học sinh riêng (không phải tích hợp với các 

phòng khác) triển khai mô hình thư viện thân thiện Room to read. 

6. Một số công việc khác 

- Tổ chức các hoạt động có nội dung thiết thực kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2019 kết hợp với Tổng kết phong trào thi đua 2 tốt năm học 2018 - 

2019 theo các văn bản hướng dẫn. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giáo dục học 

sinh về truyền thống nhà giáo.  



 5 

- Thực hiện tốt việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, tăng cường kỷ cương, 

nền nếp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả các hoạt động trong 

nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định; giám sát chặt chẽ 

không để cán bộ, giáo viên dạy thêm trái quy định; quan tâm đến công tác vệ sinh, 

tạo cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

- Các đơn vị đã vợt qua vòng bảng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, tiếp tục tập 

luyện và tổ chức cho học sinh tham gia vòng chung kết theo kế hoạch đã triển khai. 

 - Trường Tiểu học Phú Phúc chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra 

chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Các đơn vị có cốt cán tham gia tập huấn, bố trí công việc, cử cán bộ, giáo 

viên tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân 

tử vong vì tai nạn giao thông.  

- Thực hiện thu, nộp bảo hiểm y tế học sinh theo kế hoạch đã triển khai. Vận 

động xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2019.  

- Các trường triển khai chương trình sữa học đường tiếp tục đẩy mạnh việc 

tuyên tuyền, có giải pháp hiệu quả nhằm huy động tối đa số lượng học sinh tham 

gia uống sữa tại trường đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.\ 

- Thu và chấm sơ khảo, tư vấn hoàn thiện và gửi bài về BTC cuộc thi viết 

“Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” theo kế hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; tập huấn, sinh hoạt chuyên môn tho các nội dung đã được tập huấn 

ngày 25/10/2019. 

- Lưu ý: 15 giờ ngày 31/10/2019 Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học, 

TH&THCS triển khai công tác tháng 11/2019 và một số nội dung liên quan đến 

việc tuyển dụng GV (sau Hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi).   
 

 Trên đây là một số công việc trọng tâm trong tháng 11/2019, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức 

thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 - Trưởng phòng (để báo cáo );                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                 

 - LĐ Phòng (để ph/h chi đạo); 

 -CVTH (để t/h);                                            
 - Như kg (để th/h);                                                    

 - Lưu: VT, TH.                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                 

 

 

                                                                                     Ngô Sỹ Khánh 
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