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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 01 năm 2020 
          V/v hướng dẫn công tác   
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 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 
 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của cấp Tiểu học, Phòng Giáo 

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

trong tháng 02/2020 như sau: 

1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

- Thực hiện tốt việc theo dõi học sinh, đảm bảo tốt việc duy trì sĩ số không để học 

sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán. Có biện pháp giúp đỡ đối với những học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn để các em được tham gia đầy đủ các hoạt động học tập, vui chơi của nhà 

trường.  

- Thực hiện tốt việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây 

dựng cơ sở vật chất (phòng học, phòng phục vụ học tập) để đáp ứng nhu cầu về phòng 

học, phòng phục vụ học tập cho năm học 2020-2021. 

2. Thực hiện công tác chuyên môn 

2.1- Về thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học: 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời gian giảng dạy các môn học, chú 

ý các môn ít giờ. Chỉ đạo chặt chẽ dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn điều 

chỉnh nội dung chương trình của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc dạy và học 2 

buổi/ngày theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy kỹ năng sống, tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm cho học sinh.  

      - Căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, các nhà trường có biện pháp 

chỉ đạo tích cực (đặc biệt là các lớp, các môn học có chất lượng thấp) để nâng cao chất 

lượng, phấn đấu kết thúc năm học các em có đủ điều kiện đạt chuẩn lên lớp. 

 - Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo 

viên ở tất cả các lớp, các môn học đặc biệt là môn Tiếng Anh, đảm bảo việc sử dụng đồ 

dùng dạy học thường xuyên, góp phần quan trọng vào đổi mới phương pháp và nâng cao 

chất lượng giảng dạy. 

2.2- Sinh hoạt chuyên môn liên trường 

Các đơn vị đặt địa điểm sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 2/2020 (Văn Lý, 

Nguyên Lý, Chân Lý, Phú Phúc, Nhân Mỹ, Nhân Khang) chuẩn bị tốt các điều kiện để 

buổi sinh hoạt đạt kết quả cao. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào việc tìm 

hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể như sau: 

- Giáo viên cơ bản: Mỗi cụm chia thành 2 nhóm (mỗi trường chia giáo viên thành 

2 nhóm); tìm hiểu nội dung chương trình môn Tiếng Việt, Toán ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình giáo dục phổ thông (có câu hỏi gợi ý sau); 

- Nhóm giáo viên Âm nhạc và 01 cán bộ quản lý điều hành: Tìm hiểu nội dung 

chương trình môn học Âm nhạc ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
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ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục 

phổ thông (có câu hỏi gợi ý sau); 

- Nhóm giáo viên Thể dục và 01 cán bộ quản lý điều hành: Tìm hiểu nội dung chương 

trình môn học Thể dục ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông (có câu hỏi gợi ý sau); 

- Nhóm giáo viên Mỹ thuật và 01 cán bộ quản lý điều hành: Tìm hiểu nội dung 

chương trình môn Mỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông (có câu hỏi gợi ý sau); 

- Nhóm giáo viên Tiếng Anh (do tổ trưởng điều hành): Tìm hiểu nội dung chương 

trình môn học Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông (có câu hỏi gợi ý sau). 

*Lưu ý:  

- Do trùng với lịch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và thi Tiếng Anh qua 

mạng nên thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 1,2,3 (Văn Lý, Nguyên 

Lý, Chân Lý) ngày 15/02/2020 và cụm 4,5,6 (Phú Phúc, Nhân Mỹ, Nhân Khang) ngày 

22/02/2020 chuyển sang ngày 29/02/2019.   

- Việc ghi chép: Nội dung làm việc cá nhân, nhóm ghi chép vào giấy A4 cuối buổi 

nộp lại cho người điều hành, trường đặt địa điểm sinh hoạt chuyên môn tập hợp nộp về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận tiểu học); nội dung thảo luận, thống nhất được ghi 
chép trong sổ sinh hoạt chuyên môn của các cá nhân.  

- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đem theo chương trình 
các môn học. 

2.3. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo mô hình trường học mới một 

cách linh hoạt, phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ giáo viên trong việc giảng 

dạy theo mô hình trường học học mới; khối lớp 1 tiếp tục soạn, giảng theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp 

trường về dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.  

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

và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy môn TNXH và Khoa học.  

2.4 - Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, giải Toán và Tiếng Anh qua mạng Iternet 

- Các trường cần tiếp tục quan tâm, hướng dẫn học sinh luyện tập; kiểm tra lại các 

thông tin của học sinh (họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số ID, mật khẩu…) theo danh sách 

đã đăng ký.  

- Thi giải toán qua mạng Internet: Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức vòng thi 

tập trung (giải toán bằng Tiếng Anh  lớp 4 và giải Toán bằng  Tiếng Việt lớp 5) theo lịch của 

Ban tổ chức (dự kiến từ 18/02/2020 đến 26/02/2020- Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).  

- Thi Tiếng Anh qua mạng Internet: Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức vòng thi 

cấp tỉnh đối với học sinh lớp 5 vào ngày 22/02/2020 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet:  Các trường tiếp tục tổ chức cho 

học sinh  tham gia  vòng thi sơ khảo (cấp trường) vòng 14 mở ngày 06 đến ngày 20/02/2020.  



 3 

2.5. Tổ chức Ngày hội Mĩ thuật, giao lưu ATGT cấp trường 

- Các trường tổ chức ngày hội Mỹ thuật kết hợp với giao lưu ATGT cấp trường 

xong trước 22/02/2020; 

- Đăng ký lịch tổ chức vào hộp thư điện tử của đồng chí Phạm Trọng Cảnh chậm 

nhất ngày 05/02/2020; nộp báo cáo kết quả tổ chức (theo mẫu) vào hộp thư điện tử của 

đồng chí Phạm Tiến Dũng ngày 24/02/2020. 

2.6. Tổ chức ngày hội Mỹ thuật cấp huyện : Dự kiến từ 26 đến 28/02/2020 (có 

hướng dẫn cụ thể sau). 

3. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; xây 

dựng thư viện xuất sắc, tiên tiến. 

     a) Kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. 

     - 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 phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm 

(Chân Lý, Văn Lý, Phú Phúc) 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. 

b) Xây dựng thư viên tiên tiến, thư viện xuất sắc 

- Trường Tiểu học Hợp Lý, Nhân Khang tiếp tục triển khai việc xây dựng thư viện 

xuất sắc theo kế hoạch; tổ chức tham quan học tập các thư viện xuất sắc đã được công nhận. 

- Đối với trường Tiểu học Công Lý, Tiến Thắng tiếp tục triển khai xây dựng thư viện 

tiên tiến theo kế hoạch đã duyệt; phấn đấu hoàn thiện 5/5 tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến 

chậm nhất tháng 5/2020.  

4. Công tác quản lý 

     - Thực hiện tốt công tác quản lý theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, sâu sát trên cơ 

sở chỉ tiêu kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm học và kết quả đã thực hiện ở học kỳ 

I; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học để thực hiện có chất lượng, hiệu quả. 

     - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đẩy mạnh công tác dân chủ hoá, xã 

hội hoá trong các nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành đã đề ra. 

 - Quản lý tốt ngày công, giờ công; tuyệt đối không tham gia các lễ hội trong giờ 

chính khóa. 

5. Một số công tác khác 

5.1- Làm tốt công tác tuyên truyền về việc tuyển dụng viên chức; cử chọn đúng, đủ 

cán bộ quản lý, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng tuyển dụng viên chức (nếu 

được triệu tập). 

5.2 - Phối hợp với Trạm y tế địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh theo mùa (đặc biệt là bệnh viên phổi cấp do vi rút Corona gây ra); báo cáo kịp thời về 

Phòng GD-ĐT và Y tế địa phương khi có hiện tượng dịch bệnh. 

5.3 - Tổ chức tốt việc trồng và chăm sóc cây nhân dịp đầu xuân trong và ngoài 

khuôn viên trường; tạo cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp. 
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5.4 -Các trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện theo kế hoạch đã triển khai; 

trường Tiểu học Vĩnh Trụ chuẩn bị tốt màn đồng diễn võ cổ truyền 27 động tác để phục vụ 

lễ khai mạc (ngày 14,15,16/02/2020).  

5.5. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục lồng ghép cho học sinh như: Giáo dục 

ATGT, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, phòng chống tệ nạn xã 

hội, giáo dục kỹ năng sống,...Quan tâm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt 

động Đội cho học sinh.  

 
 

      Trên đây là một số nội dung chính của công tác tháng 02/2020 đối với cấp Tiểu 

học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 

tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                                    

 - Trưởng phòng (để báo cáo );                                                             

 - LĐ Phòng (để ph/h chi đạo);                                            
 - Như kính gửi (để th/h);                                                    

 - Lưu : VT, TH.                                                                                         

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Sỹ Khánh 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 


		2020-01-30T16:15:39+0700


		2020-01-30T16:45:41+0700


		2020-01-30T16:45:41+0700


		2020-01-30T16:45:41+0700




