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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  268/PGDĐT-GDTH                                 Lý Nhân, ngày 5 tháng 5 năm 2020 
          V/v hướng dẫn công tác  

         tháng 5/2020 cấp Tiểu học 

        

  Kính gửi:  Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện. 
 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của cấp Tiểu học, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn các trường triển khai thực hiện một số công 

tác chính trong tháng 5/2020 như sau: 

1. Công tác phát triển, Phổ cập GDTH 

       - Các trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, không để học sinh bỏ học 

sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.  

 - Phối hợp với các trường Mầm non điều tra chính xác số trẻ mẫu giáo 5 tuổi để 

chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, kế hoạch phát triển, phương án bố 

trí phòng học, phòng chức năng năm học 2020-2021. 

2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm tới một số 

công việc cụ thể sau: 

 - Bố trí ít nhất 01 tiết  học trải nghiệm để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh 

phòng tránh dịch bệnh Covid -19.  

 - Phân công cán bộ quản lý, giáo viên đến sớm để đón học sinh và tổ chức đo 

thân nhiệt; thực hiện nghiêm túc việc cách ly đối với học sinh có biểu hiện ho, sốt. 

- Bố trí số học sinh, số lượng bàn ghế trong lớp, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp để 

đảm bảo dãn cách học sinh theo quy định. 

- Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp; bố trí nước uống, chỗ cho học 

sinh rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho học sinh.  

- Chuẩn bị khẩu trang dự phòng để phát cho học sinh đến trường quyên không 

đeo khẩu trang hoặc khẩu trang không đảm bảo. Tuyệt đối không tổ chức cho cha mẹ 

học sinh đóng góp kinh phí mua khẩu trang tập trung toàn trường dưới mọi hình thức.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo 

của các cấp để điều chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.  

- Báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình dịch bệnh và học sinh đi 

học trở lại theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cấp. 

3. Công tác chuyên môn 

     - Các trường và tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương 

trình học kỳ II năm học 2019-2020 (từ tuần 21) theo hướng dẫn tại công văn số 

1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 và hướng dẫn của 

Phòng GD-ĐT, phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 được điều 

chỉnh theo công văn số 803/BGD ĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam. Hoàn 
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thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 11/7/2020; kết thúc năm học trước 

15/7/2020; xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 31/7/2020.  

- Tăng cường giao bài tập, hướng dẫn học sinh tự học tại nhà (đặc biệt là các nội 

dung tinh giảm chuyển sang tự học) đảm bảo thực hiện hết chương trình theo quy định. 

Có giải pháp để kiểm tra, giám sát kết quả tự học của học sinh.  

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc soạn bài, lên lớp, chuẩn bị thiết bị dạy học, 

chất lượng các giờ dạy của giáo viên. 

- Tiếp tục tổ chức cho giáo viên nghiên cứu các bộ sách đã lựa chọn, tổ chức 

sinh hoạt chuyên môn, dạy thử bộ sách mới. 

- Bố trí cho giáo viên mới trúng tuyển viên chức (giáo viên chưa có thời gian 

giảng dạy thực tế hoặc đã lâu không tham gia giảng dạy) dự giờ các lớp. Tăng cường 

dự giờ của cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn đối với giáo viên mới 

ra trường.  

- Các trường tiếp tục tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia thi giải Toán và 

Tiếng Anh trên mạng Internet trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của nhà 

trường (Phòng GD-ĐT dự kiến không tổ chức vòng thi các cấp). Tiếp tục tổ chức cho 

học sinh tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt (có hướng dẫn sau).  

4. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thư viện 

4.1. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng 

     - Trường Tiểu học Hợp Lý, Bắc Lý phấn đấu đạt kiểm định chất lượng mức độ 

3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và các trường Chân Lý, Văn Lý, Phú Phúc phấn đấu 

được công nhận lại kiểm định chất lượng mức độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 

năm; tiếp tục thu thập thông tin minh chứng, xây dựng dự thảo báo cáo tự đánh giá. Rà 

soát lại các tiêu chuẩn theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học, để tham mưu với địa phương. 

     - Các trường còn lại cần tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn 

theo quy định, từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn, vững chắc hơn. 

4.2. Công tác thư viện trường học 

- Trường Tiểu học Hợp Lý, Nhân Khang phấn đấu đạt thư viện xuất sắc và các 

trường phấn đấu đạt thư viện tiên tiến (Công Lý, Tiến Thắng) khẩn trương khắc phục các 

tồn tại mà đoàn khảo sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tư vấn; phấn đấu hoàn thành 5 

tiêu chuẩn trong tháng 5/2020; chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra, công nhận của 

Phòng GD-ĐT (cuối tháng 5/2020) và Sở Giáo dục và Đào tạo (tháng 6/2020). 

- Trường Tiểu học Văn Lý, Phú Phúc, Bắc Lý rà soát lại các tiêu chuẩn của thư 

viện xuất sắc, trường Tiểu học Chân Lý rà soát các tiêu chuẩn thư viên tiên tiến để đủ  

điều kiện công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.  

 - Các trường Tiểu học còn lại tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, 

tổ chức và quản lý tốt mô hình thư viện lớp học, thư viện xanh, thư viện RTR. 

5. Công tác quản lý 

     - Tăng cường công tác dự giờ, giám sát, hỗ trợ giáo viên (nhất là giáo viên mới 
trúng tuyển viên chức) để nâng cao chất lượng giờ lên lớp, chất lượng đại trà. 

 - Tuyên truyền, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, 

động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.  
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 - Quản lý chặt chẽ, ngày công, giờ công của cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân 

công nhiệm vụ hợp lý (nhất là với giáo viên các môn năng khiếu) để đảm bảo định mức 

giờ dạy theo quy định; động viên giáo viên văn hóa, giáo viên Tiếng Anh dạy tăng giờ 

trong điều kiện phải giảm số học sinh trong lớp để thực hiện dãn cách theo quy định. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, công khai, dân chủ trong trường 

học, tăng cường đoàn kết nội bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành đã đề ra. 

 - Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh trường học, quan tâm tạo cảnh quan trường 

lớp xanh, sạch, đẹp;  

- Có giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng thời tiết nóng bức trong thời gian 

hè sắp tới. 

8. Một số công tác khác 

 8.1- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động phù 

hợp nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2020); 

130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020); 79 năm Ngày thành lập Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020). 

 8.2- Thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp của 

giáo viên; tuyên truyền, phòng tránh việc cán bộ, giáo viên đưa các hình ảnh, thông tin, 

bình luận phản cảm lên mạng xã hội.  

 8.3- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong nhà trường; tuyên truyền việc việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương 

trình sách giáo khoa mới.  

 8.4. Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng”  đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên”. Triển khai cuộc 

thi “Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ” dành cho học sinh. 

 8.5. Tiếp tục triển khai chương trình “Sữa học đường” theo kế hoạch. 

 8.6. Trường Tiểu học Tiến Thắng chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thanh tra 

chuyên ngành của Sở GD-ĐT; trường Tiểu học Nguyên Lý đón đoàn kiểm tra chuyên 

ngành của Phòng GD-ĐT. 

 8.7. Thực hiện nghiêm túc việc tham gia Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn; sắp 

xếp công việc, thời khóa biểu hợp lý để 100% đảng viên thuộc thành phần được triệu 

tập tham gia Đại hội đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
 
 

      Trên đây là một số nội dung chính của công tác tháng 5/2020 đối với cấp 

Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Hiệu trưởng các trường Tiểu học, 

TH&THCS tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./. 

Nơi nhận:                                                                           

- Trưởng Phòng GD-ĐT (để báo cáo);                                                           

 - LĐ Phòng (để ph/h chỉ đạo);                                            
 - Các trường TH (để th/h);                                                    

 - Lưu: VT, TH.                                                                

                                                                                                                  

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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