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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 12 năm 2019 
        V/v hướng dẫn công tác   

      tháng 01/2020 cấp Tiểu học 
 

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

Tiếp tục thực hiện 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, TH&THCS thực 

hiện một số công tác chính trong tháng 01/2020. Cụ thể như sau: 

    1. Việc duy trì sĩ số  

     - Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số, không để học sinh bỏ học, nhất là trong dịp sắp 

đến Tết Nguyên đán; thực hiện tốt việc theo dõi biến động sĩ số. 

 - Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở 

vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường. 

    2. 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 các môn học, hoàn thành 

chương trình học kỳ I (18 tuần) ngày 10/01/2020; bắt đầu chương trình học kỳ II (tuần 

19) ngày 13/01/2020. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 

dạy kỹ năng sống, dạy Tiếng Anh chương trình Phonics theo kế hoạch đã triển khai; 

quan tâm bồi dưỡng cho những học sinh có năng khiếu, phụ đạo cho những học sinh 

chưa hoàn thành môn học hoặc có điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I dưới 5.  

2.2- Việc đánh giá xếp loại học sinh cuối học kỳ I 

- Tổ chức tốt việc đánh giá định kỳ cuối học kỳ I theo Thông tư hợp nhất số 

03/VBHN của Bộ GD-ĐT. 

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kết quả đánh giá học sinh trên hệ thống 

quản lý chất lượng học sinh (sổ điểm điện tử); hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định. 

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh để thông báo kết quả học tập, bàn các biện pháp 

phối hợp trong việc giáo dục, đánh giá học sinh.  

 2.3- Tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ trong trường học 

 - Các trường tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức các câu lạc bộ trong trường học 

để tạo điều kiện cho những học sinh có sở thích, năng khiếu tham gia các sân chơi trí 

tuệ các cấp. 

 - Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ có trang thiết bị (như máy tính) để học sinh 

có thể tham gia các cuộc thi trên mạng nhằm củng cố, nâng cao kiến thức. 

 - Tổ chức cho học sinh tham gia các vòng tự luyện và vòng thi cấp trường; cử 

chọn học sinh để chuẩn bị tham gia các vòng thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia các cuộc thi 

trên mạng. 
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2.4- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo cấp trường. 

 - Các trường Tổ chức tập huấn dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng chương 

trình GDPT 2018 

 0.0.(theo các nội dung Sở GD-ĐT đã tập huấn ngày 30/12/2019 và tài liệu đính 

kèm). Sau tập huấn các trường áp dụng vào giảng dạy từ học kỳ II năm học 2019-2020. 

- Tổ chức kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 của cán 

bộ, giáo viên (theo các tài liệu đã nhận và kế hoạch đã triển khai).  

- Tổ chức hội thảo cấp trường để trao đổi nội dung chương trình GDPT 2018 

(chương trình tổng thể).Tiếp tục chỉ đạo cán bộ giáo viên tự học, tự nghiên cứu chương 

trình các môn học (theo tài liệu đính kèm). 

2.5. Tổ chức cho học sinh tham gia sân chơi trí tuệ các cấp 

- Thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) vòng thi cấp huyện ngày 11 và 12/01/2020: Các 

trường tổ chức cho tất cả học sinh đã qua vòng thi cấp trường tham gia vòng thi cấp 

huyện. Sau vòng thi cấp huyện, tiếp tục cho học sinh tham gia các vòng tự luyện để tham 

gia vòng thi cấp tỉnh. 

- Thi Violympic Toán: Các trường tổ chức cho học sinh tất cả các khối lớp đã qua 

vòng tự luyện (vòng 6) tham gia vòng thi cấp trường (vòng 7) từ ngày 13/01/2020 đến 

19/01/2020. Sau vòng thi cấp trường tiếp tục cho học sinh tự luyện để tham gia vòng thi 

cấp huyện (Toán tiếng Anh ngày 06,07/02/2020; Toán tiếng Việt ngày 11,12/02/2020). 

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt: Các trường tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia 

vòng thi sơ khảo (cấp trường) vòng 13 từ ngày 02/01/2020 đến 16/01/2020; vòng 14 từ 

ngày 06/02/2020 đến 20/02/2020. 

     3. Công tác quản lý 

 - Tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền việc đổi mới chương trình GDPT tới cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương.  

 - Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển dụng viên chức của 

UBND tỉnh, UBND huyện. Các trường có giáo viên phải chấm dứt hợp đồng để xét 

tuyển viên chức chủ động chia tách lớp, bố trí đội ngũ phù hợp, để đảm bảo tất cả các 

hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường. 

 - Có giải pháp bảo quản tài sản công (đặc biệt là các thiết bị Tin học), tài sản 

của các bộ, giáo viên, học sinh trong dịp giáp tết Nguyên đán.   

- Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ ngày công, giờ công, đảm bảo 100% 

cán bộ, giáo viên làm việc hết định mức lao động. 

 - Giám sát chặt chẽ việc soạn giảng, việc đánh giá học sinh,... Có giải pháp hỗ 

trợ giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. 

 - Tích cực đổi mới công tác quản lý, tạo cảnh quan trường lớp để từng bước tạo 

ra được diện mạo mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, 

thân thiện, chất lượng và bình đẳng. 

 - Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc luật an ninh mạng tới cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. 

 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học theo các văn bản quy định. 
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   4. Sơ kết học kỳ I 

 - Các trường thực hiện nghiêm túc báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 

và các biểu mẫu thống kê (theo mẫu đính kèm) về bộ phận Tiểu học chậm nhất ngày 

10/01/2020. 

 - Tổ chức cho giáo viên, các tổ chuyên môn tự đánh giá kết quả học kỳ I và đề 

ra phương hướng nhiệm vụ học Kỳ II năm học 2019-2020. 

 - Tổ chức Sơ kết học kỳ I với giáo viên và học sinh (trọng tâm là chỉ ra các tồn 

tại trong học kỳ I và phương hướng trong học kỳ II). 

   5. Một số nhiệm vụ khác 

5.1. Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi 

phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 

Thực hiện các quy định của pháp luật theo Nghị định số 36/NĐ-CP và Luật số 

14/2017/QH14 trong trường học; đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 

Canh Tý - năm 2020; 

5.2. Thực hiện tốt việc tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý; 

5.3. Chủ động triển khai kế hoạch phối hợp tập luyện các tiết mục và tham gia 

liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”  đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm 

và không làm ảnh hưởng đến nền nếp dạy- học. 

5.4. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 

học sinh năm học 2019-2020 theo kế hoạch liên ngành đã triển khai. 

5.5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, 

an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh… 

5.6. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và các nhà hảo tâm đối với phong trào tương thân, tương ái “Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020 theo văn bản đã 

triển khai. 

5.7. Thực hiện tốt công tác thư viện trường học, tổ chức tốt các hoạt động tuyên 

truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách để thu hút học sinh đến thư viện. 

5.8. Tiếp tục tổ chức cho học sinh tập luyện bóng bàn và cờ vua để tham gia Hội 

khỏe Phù Đổng cấp huyện vào đầu tháng tháng 02/2020. 
 

     Trên đây là một số nội dung chính của công tác tháng 01/2020 đối với cấp Tiểu 

học, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học, TH&THCS tổ chức 

thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./. 

Nơi nhận:                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG 

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

 - LĐ Phòng (để ph/h chi đạo);                                            
 - Các trường TH, TH&THCS (để th/h);                                                    

 - Lưu: VT, TH.                                                                                          

       

                                                                                                          

 

  

                                                                                              Ngô Sỹ Khánh 



 4 

 

 

 

 


		2019-12-31T17:19:04+0700


		2019-12-31T18:05:06+0700


		2019-12-31T18:05:06+0700


		2019-12-31T18:05:06+0700




