
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /PGDĐT-GDTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Buôn Hồ, ngày        tháng 4 năm 2022 
 

V/v thực hiện các giải pháp  

nâng cao chất lượng giáo dục  

học sinh tiểu học   

 

          Kính gửi:               

    - Hiệu trưởng các trường tiểu học;   

      - Hiệu trưởng trường TH&THCS Đinh Núp.  

 Thực hiện Công văn số 476/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 06/4/2022 của Sở 

GD&ĐT Đăk Lăk về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học 

sinh tiểu học; 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 8802/UBND-

KGVX ngày 14/9/2021 về việc giảng dạy và học tập trong điều kiện Covid-19; của 

Sở GD&ĐT Đăk Lăk tại các Công văn số 1364/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

14/9/2021 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong điều kiện dịch Covid-19; Công 

văn số 1837/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 15/11/2021 về việc tổ chức kiểm tra, đánh 

giá định kỳ và sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu 

học, trường phổ thông có cấp tiểu học tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng, đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

1. Chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19; thực 

hiện rà soát, phân loại đối tượng học sinh từng khối lớp theo mức độ nhận thức nhằm 

linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học và có giải pháp cụ thể theo mức độ nhận thức 

của học sinh để bồi dưỡng, phụ đạo, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng; đặc biệt là 

đối tượng học sinh khó khăn trong học tập, học sinh chưa hoàn thành các môn học 

trong học kì I và học sinh lớp 1, lớp 5; tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh đủ 

điều kiện đến trường học trực tiếp;  

2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các khối 2,3,4,5 

khi học tập trực tuyến; tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh quay trở lại 

trường khi UBND thị xã cho phép; 
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3. Phối hợp với UBND xã, phường vận động học sinh bỏ học, học sinh học tập 

chưa chuyên cần quay trở lại lớp và tham gia học tập đầy đủ; có kế hoạch hỗ trợ cho 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số. 

4. Bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT 2018 cấp tiểu 

học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. 

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy 

tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên 

môn, giáo viên trong việc thực hiện CTGDPT cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách 

giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng 

linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm 

chất học sinh;  

6. Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học, 

trường phổ thông có cấp tiểu học triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc kịp thời báo 

cáo về phòng GDĐT thị xã (qua đồng chí Chuyên viên tiểu học) để tổng hợp báo cáo 

Lãnh đạo phòng xem xét, hướng dẫn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thị xã: 

- Lưu: VT, GDTH (NHP,-ks). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

KBuôr H’Quýt 
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