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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CÔNG VĂN 2613/BGDĐT-GDTrH 

 

       Căn cứ văn bản số 1000/PGDĐT ngày 01/7/2021 của phòng GDĐT Cần 

Giuộc Về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học  

2021-2022 

       Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường  

       Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau : 

       I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU : 

       -100% CB-GV nắm bắt đầy đủ, kịp thời nội dung công văn 2613/BGDĐT-

GDTrH. 

       - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc,đầy đủ công văn 2613/BGDĐT-

GDTrH. 

        II.NỘI DUNG : 

        1.Thực hiện tổ chức học tập, quán triệt công văn 2613/BGDĐT-

GDTrH: 

           -Hiệu trưởng thực hiện triển khai công văn 2613/BGDĐT-GDTrH vào 

ngày 9/7/2021. 

           - Chuyển toàn bộ công văn 2613/BGDĐT-GDTrH; công văn 5512/ 

BGDĐT-GDTrH; Kế hoạch thực hiện công văn 2613/BGDĐT-GDTrH của nhà 

trường cho 100% CB-GV THCS trên hệ thống Zalo nhóm THCS. 

       2. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện công văn 2613/BGDĐT-

GDTrH: 

       2.1.Đối với các khối lớp từ 7 đến lớp 9: 

          Căn cứ phân phối chương trình Sở GD-ĐT Long An đã ban hành năm 

học 2020-2021 và có thể linh hoạt xây dựng lại , tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực 

hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo 

viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế 

hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục 

của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được xây dựng và thực hiện 

từ các năm học trước). )( kèm Phân phối chương trình của trường) 

      2.2.Đối với khối 6: 



            +Các giáo viên được phân công dạy khối 6 ( kèm theo bảng phân công) 

căn cứ chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phân phối chương trình khối 6 

năm học 2021-2022 ()( kèm Phân phối chương trình của trường) dự thảo phân 

phối chương trình các môn học,hoạt động giáo dục đối lớp 6 năm học 2021-

2022,Hoàn thành ngày 15/8/2021 nộp Phó Hiệu trưởng. 

             + Trên cơ sở chương trình môn học,hoạt động giáo dục và tài liệu,sách 

giáo khoa,phân phối chương trình các môn học.Mỗi giáo viên xây dựng một kế 

hoạch giáo dục môn học và hoạt động giáo dục mình phụ trách .Tổ trưởng 

chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn  ( tham 

khảo  phụ lục công văn 5512/BGDĐT ) Hoàn thành ngày 15/8/2021 nộp Phó 

Hiệu trưởng. 

             +  Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường,tổ chức lấy ý 

kiến : kế hoạch giáo dục nhà trường, hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn ,kế 

hoạch giáo dục bộ môn; Tổ chức dạy thử một số bài điển hình để CBQL, tổ 

chuyên môn ,giáo viên nhà trường dự giờ và đóng góp ý kiến.  

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

- Tổ trưởng chuyên môn thực hiện triển khai đến từng thành viên trong 

tổ và theo dõi tiến độ thực hiện.Thực hiện lập kế hoạch hoạt động 

giáo dục của tổ chuyên môn 

- Phó Hiệu Trưởng theo dõi thường xuyên việc thực hiện kế hoạch và 

kiểm tra tiến độ thực hiện. 

  Trên đây là kế hoạch thực hiện công văn 2613/BGDĐT-GDTrH. Trong 

quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng kịp thời điều 

chỉnh và xữ lý . 

 

,  

 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG              

- PGDĐT(b/c) 

- CB-GV-NV( thực hiện) 

- Lưu CM                                                              

                                                                              Trần Văn Vũ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


