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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS
Thực hiện Công văn số 527/UBND-VX1 ngày 03/02/2020 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian từ 04/02/2020, học sinh tạm thời nghỉ học để chủ
động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV) gây ra. Để đảm bảo tốt việc phòng chống, theo dõi kịp thời
tình hình diễn biến dịch bệnh và sức khỏe của học sinh đồng thời giúp học sinh
tự học để củng cố kiến thức và thực hiện công tác bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong thời gian học sinh nghỉ học,
Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như
sau:
1. Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường xuyên phối
hợp với phụ huynh để vệ sinh phong quang trường lớp, lau chùi bàn ghế, trang
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tận dụng ánh nắng để phơi phong thiết bị, đồ dùng,
phòng học, thiết bị bán trú, ... ; phối hợp trạm y tế phun thuốc khử trùng và báo
cáo kịp thời về phòng tình phun thuốc khử trùng và bảo đảm vệ sinh ở đơn vị.
2. Phối hợp với phụ huynh để quản lý, hướng dẫn học sinh học tự học tự
ôn tập ở nhà; nắm tình hình sức khỏe học sinh và người thân thông qua phần
mềm Smas, sổ liên lạc điện tử hoặc các trang mạng, các hình thức thông tin liên
lạc khác; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Phòng theo chế độ báo
cáo định kì và đột xuất khi có bất thường xẩy ra.
3. Tổ chức bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên với các nội dung phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của từng bậc học, cấp
học; nộp kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, nội dung sinh hoạt chuyên môn (trong
thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh) về phòng qua bộ phận chuyên môn
(theo mẫu gửi kèm) vào ngày 10/02/2020. Phòng gợi ý một số nội dung bồi
dưỡng cụ thể như sau:
- Bậc học mầm non:
+ Thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên các modun đã đăng ký theo
chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non được ban hành kèm theo Thông tư
số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục &Đào tạo và Kế
hoạch BDTX năm học 2019-2020 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà.
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+ Rà soát, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện
chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chuẩn bị các
điều kiện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chuyên đề Dạy học lấy trẻ làm trung
tâm.
- Bậc phổ thông:
+ Tập trung nghiên cứu chương trình GDPT 2018 theo từng lớp, từng
môn học; các chuyên đề vận dụng phương pháp dạy học chương trình GDPT
2018 vào chương trình hiện hành; tổ chức cho giáo viên thảo luận theo nhóm
chuyên môn xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn học ở nhà cho hoc sinh. Tài
liệu phải đảm bảo giúp học sinh ôn tập kiến thức đã học, hướng dẫn học sinh
nghiên cứu nội dung chương trình trong thời gian nghỉ học, không gây quá tải và
tránh áp lực cho học sinh.
+ Cấp tiểu học tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên
cứu Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT hướng
dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; nghiên cứu
các bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được cấp, chuẩn bị bị tốt cho việc chọn sách giáo
khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiên cứu, triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Chuyên viên phụ trách chuyên môn, văn phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Nga
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Mẫu kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG ..................................

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-........

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày ..... tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
(Thời gian từ ngày …/…/2020 đến. ..)
Lưu ý: Xây dựng theo ngày cụ thể
TT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

Ghi chú

....., ngày .... tháng 02 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
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