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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 9 năm 2019 
V/v trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

 năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục TH 

 

 
Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện 

        - Hiệu trưởng trường TH và THCS Nhân Mỹ 
    

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Lý Nhân tổ chức trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 

đối với giáo dục tiểu học của các trường trong huyện, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa diểm: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 

17h00, cụ thể: 

1.1. Ngày 26/9/2019 (buổi sáng): Gồm các trường Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, 

Công Lý, Nguyên Lý, Đạo Lý. 

Địa điểm: Trường Tiểu học Hợp Lý 

1.2. Ngày 26/9/2019 (buổi chiều): Gồm các trường Bắc Lý, Chân Lý, Nhân 

Đạo, Nhân Hưng, Đức Lý, Đồng Lý.   

Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Đạo. 

1.3. Ngày 27/9/2019 (buổi sáng): Gồm các trường Phú Phúc, Nhân Hòa, Nhân 

Hậu, Tiến Thắng, Nhân Thịnh,  Xuân Khê. 

Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Hậu 

1.4. Ngày 27/9/2019 (buổi chiều): Gồm các trường Nhân Mỹ, Nhân Bình, Nhân 

Nghĩa, Nhân Chính, Nhân Khang, Vĩnh Trụ. 

Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Nghĩa. 

 2. Thành phần:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Phòng, chuyên viên Tiểu học; 

 - Các trường Tiểu học: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 01 Tổ trưởng tổ chuyên 

môn. 

 - Trường TH và THCS Nhân Mỹ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách Tiểu 

học, 1 tổ trưởng chuyên môn Tiểu học. 

3. Một số lưu lý 

- Căn cứ vào Chỉ thị năm học, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ năm 

học của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân, tình hình thực tế của địa 

phương và kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2018-2019  để xây dựng kế 

hoạch. 

- Kế hoạch xây dựng phải cụ thể, chi tiết, đầy đủ các chỉ tiêu và có tính khả thi, 

đảm bảo tính ổn định bền vững và phát triển; định hướng được: Thời gian, đối tượng, 

giải pháp, biện pháp, kết quả thực hiện.  

- Dự thảo kế hoạch phải được thống nhất trong tập thể lãnh đạo nhà trường; xin 

ý kiến của Chi bộ, thông qua các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn trước khi duyệt 

với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi đi duyệt các trường sao dự thảo thành 5 bản. 
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- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được duyệt, nhà trường xây 

dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể theo quy định; chỉ đạo các 

tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học của tổ. 

- Sau hội nghị trao đổi kế hoạch, Hiệu trưởng bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện và 

nộp về Phòng GD-ĐT ngày 30/9/2019 (thứ Hai). Hồ sơ gồm: 

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (2 bản); 

- Kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng năm học 2019 - 2020 (1 bản); 

- Bảng phân công chuyên môn năm học 2019-2020 (1 bản). 
 

Trên đây là hướng dẫn việc trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu 

học tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                               KT.TRƯỞNG PHÒNG 

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

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TH.                                                                                         

                                                                                                 

 

 

                                                                                                   Ngô Sỹ Khánh 
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