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THÔNG BÁO
Kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở
năm học 2020-2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Phú
tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS) năm
học 2020-2021. Qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS
năm học 2019-2020, triển khai hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm
học 2020-2021 và cùng với các ý kiến thảo luận của cán bộ quản lý trường
THCS. Lãnh đạo Phòng GDĐT có ý kiến kết luận như sau:
1. Khắc phục những hạn chế, những việc chưa làm được trong năm học
2019-2020; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 15/HDPGDĐT ngày 05/10/2020 của Phòng GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ giáo
dục cấp THCS năm học 2020-2021.
2. Trong năm học 2020-2021, các trường THCS cần tập trung thực hiện
một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Đầu năm học 2020-2021, hiệu trưởng các trường THCS phải xây dựng kế
hoạch dạy học trực tuyến để triển khai thực hiện trong trường hợp học sinh phải
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
- Tăng cường tính tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục
tại đơn vị.
- Điều chỉnh nội dung dạy học:
+ Đối với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Văn, Sử, Địa,
GDCD: Thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐTGDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
nội dung dạy học cấp THCS, trung học phổ thông (THPT);
+ Đối với các môn còn lại: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số
922/QĐ-SGDĐT ngày 12/8/2014 về việc ban hành Khung phân phối chương
trình các môn học cấp THCS, THPT.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự để thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 6 vào năm học
2021-2022.
- Lãnh đạo các trường THCS đặc biệt quan tâm đến công tác dạy bồi dưỡng
để cũng cố kiến thức cho học sinh các khối, nhất là học sinh khối 9 để nâng cao
chất lượng tuyển sinh vào lớp 10. Các trường THCS xây dựng kế hoạch dạy bồi
dưỡng và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học. Có thể tổ chức dạy thêm,
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học thêm đối với học sinh khối 9 trong nhà trường theo đúng hướng dẫn tại
Công văn số 1175/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GDĐT về việc
thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang. Riêng
đối với dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu (kể cả bồi dưỡng học sinh
tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và Cuộc thi
Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang), các trường xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng trình Phòng GDĐT phê duyệt trước khi thực hiện. Các trường
THCS tổ chức công tác dạy bồi dưỡng được chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên
trực tiếp dạy bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngân sách của đơn vị trên cơ sở tự cân
đối hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà
trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính) mà hiệu trưởng
quyết định việc phân công giảng dạy, thời gian, số tiết và nội dung bồi dưỡng
sao cho phù hợp.
- Các trường THCS quản lý chặt việc viên chức dạy thêm, học thêm ngoài
nhà trường; tăng cường kiểm tra, xử lý viên chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà
trường không đúng quy định; thông báo nội dung Công văn số 1895/SGDĐTGDTrH-GDTX ngày 25/10/2019 của Sở GDĐT về việc tạm dừng nhận các thủ
tục hành chính liên quan đến cấp phép dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường
đến toàn thể giáo viên trong đơn vị và chủ các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa
bàn xã, thị trấn biết để thực hiện.
- Tổ chức triển khai nghiêm túc giáo dục STEM để từng bước nâng dần
chất lượng giáo dục tại đơn vị và có sản phẩm dự thi Hội thi Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh THCS.
- Hướng dẫn học sinh cấp THCS sử dụng dịch vụ công trực tuyến (thủ tục
chuyển trường, cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và một số thủ tục hành chính
cấp xã,…).
- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025
và tầm nhìn đến năm 2030 trình Phòng GDĐT phê duyệt trước ngày 01/12/2020.
- Triển khai nghiêm túc Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020
của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh THCS và học sinh THPT kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày
15/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT. Rà soát
lại điều kiện dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo Thông tư số 22/2019/TTBGDĐT (lấy kết quả công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20182019 để xét chọn dự thi).
- Các trường thực hiện công tác tự đánh giá theo đúng hướng dẫn tại Công
văn số 2019/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 11/11/2019 của Sở GDĐT về việc
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hướng dẫn triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT. Riêng
03 trường THCS chưa được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục phải
hoàn thành hồ sơ tự đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT trong năm
học 2020-2021.
- Tăng cường vai trò của cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ từ
các văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản phối hợp của địa phương, giờ giấc làm
việc của cơ quan, dự giờ, họp tổ chuyên môn, tăng cường việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Giáo viên được thực hiện kế hoạch
bài dạy trên các thiết bị (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông
minh) khi lên lớp nhưng phải đảm bảo có kế hoạch bài dạy được lưu lại trên các
thiết bị khi được kiểm tra của các cấp quản lý. Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên
môn các trường có các giải pháp quản lý chặt việc xây dựng kế hoạch bài dạy
nhằm đảm bảo chất lượng tiết dạy, tránh hình thức, đối phó.
- Đối với môn Tiếng Anh: Tăng cường trao đổi bằng tiếng Anh trong các
buổi sinh hoạt chuyên môn và trong tiết dạy tiếng Anh; xây dựng câu lạc bộ
tiếng Anh và tùy theo điều kiện có thể xây dựng thêm các câu lạc bộ ở những
môn khác; bồi dưỡng học sinh để tham gia tốt Hội thi Hùng biện tiếng Anh các
cấp.
- Hằng tháng, Phòng GDĐT sẽ phối hợp với Hội đồng bộ môn đến cơ sở
kiểm tra chuyên môn; tham gia họp chuyên môn cùng với nhà trường; dự giờ,
thăm lớp và khảo sát chất lượng việc dạy học tại các trường.
- Phòng GDĐT dự kiến tổ chức một số kỳ thi cấp huyện như: Khoa học kỹ
thuật dành cho học sinh THCS (mỗi trường phải đăng ký tham gia cấp huyện ít
nhất 01 sản phẩm, dự kiến tổ chức tháng 11/2020), Tin học trẻ (dự kiến tổ chức
vào tháng 01/2021), Học sinh giỏi THCS (dự kiến tổ chức vào ngày 2324/01/2021), Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (dự kiến tổ chức vào
tháng 02/2021), Hùng biện tiếng Anh (dự kiến tổ chức vào tháng 02/2021).
Ngoài ra, hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh
tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ IX
năm 2020 theo Thông báo số 93/TB-BTCCT ngày 22/6/2020 của Ban Tổ chức
Cuộc thi.
- Phòng GDĐT dự kiến ra đề kiểm tra cuối kỳ chung cho một số môn học
cấp THCS bắt đầu từ năm học 2020-2021.
- Phòng GDĐT sẽ thường xuyên kiểm tra bảng phân công cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và thời khóa biểu trên hệ thống trực tuyến hàng tuần.
- Đối với việc phân công giảng dạy cho giáo viên Tổng phụ trách đội: Nếu
như không thể phân công giáo viên Tổng phụ trách đội dạy đủ số tiết định mức
thì có thể phân công kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác để đảm bảo đủ số
tiết theo quy định nhưng phải đảm tính hợp lý và sự đồng thuận trong đội ngũ
giáo viên của nhà trường.
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- Lãnh đạo các trường và các tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác
dự giờ, thăm lớp để thúc đẩy việc đổi mới dạy học nhằm nâng cao chất lượng
giờ dạy trên lớp của giáo viên. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo
viên theo đúng yêu cầu tại Hướng dẫn số 56/HD-SGDĐT ngày 22/10/2015 của
Sở GDĐT. Không yêu cầu giáo viên đóng các phiếu dự giờ thành sổ dự giờ để
phát sinh thêm hồ sơ sổ sách không đúng quy định.
- Nhà trường tổ chức thu hộ đảm bảo thực hiện thu bù chi không chênh
lệch các nội dung như: giấy thi, đề thi, tài liệu học tập, giấy kiểm tra,... và thực
hiện đúng theo hướng dẫn nhiệm vụ công tác tài chính năm học 2020-2021 của
Ngành.
- Quy định tam thời số tiết dự giờ như sau: hiệu trưởng dự tối thiếu 4
tiết/năm học, phó hiệu trưởng dự tối thiểu 8 tiết/năm học, giáo viên dự tối thiểu
12 tiết/năm học.
Căn cứ vào các nội dung kết luận trên, yêu cầu hiệu trưởng các trường
THCS tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CMTHCS.
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