
   UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

       Số:         /SGDĐT - NVDH 

       V/v Hướng dẫn báo cáo sơ kết học    

kì I, năm học 2022-2023 đối với cấp 

tiểu học. 

Ninh Thuận, ngày     tháng  01  năm 2023 

            

Kính gửi:  

             - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                                        - Trường PT iSchool Ninh Thuận; 

                                        - Trường TH, THCS, THPT Hoa Sen.  

 

Thực hiện Công văn số 2225/SGDĐT-NVDH ngày 14/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học 

năm học 2022-2023; Sở GDĐT hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2022-

2023 gồm những nội dung cụ thể sau: 

I. Quy mô trường, lớp, học sinh, CBQL, GV, nhân viên.   

 II.  Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ I năm học 2022-2023 

 1. Thực hiện chương trình đối với các lớp 1, 2, 3 và đối với các lớp 4, 5 

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn 

 - Thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình môn học;  

 - Hoạt động của các tổ chuyên môn (SHCM theo hướng nghiên cứu bài học, 

tổ chức sinh hoạt chuyên đề trường, tổ khối…); 

 - Công tác soạn giảng và đánh giá học sinh theo CT GDPT 2028 (Lớp 1, 2, 

3), việc chấm chữa bài, vào điểm trên phần mềm theo hướng đổi mới; 

 - Công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành; 

 - Công tác chủ nhiệm lớp; 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, thăm lớp; 

 - Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV; 

 - Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; 

 - Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. 

 3. Tổ chức các cuộc thi, hội thi cấp huyện, cấp trường (yêu cầu đính kèm  

kết quả của cuộc thi, hội thi). 

 4. Kết quả học tập học kì I (yêu cầu đính kèm tất cả các biểu mẫu theo quy định).   

III. Nội dung và kế hoạch giáo dục 

1. Nội dung và thời lượng dạy học 2 buổi/ngày  

a. Nội dung dạy học 

b. Thời lượng dạy học (có số liệu cụ thể 5 buổi, 6-7 buổi, 8 buổi, 9-10 buổi). 

2. Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày 



  

3. Nội dung và kế hoạch giáo dục đối với cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ 

điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 

IV. Tổ chức bán trú và các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính 

thức trong ngày (đối với những trường có tổ chức bán trú cho học sinh). 

1. Tổ chức bán trú 

2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày 

V. Những khó khăn vướng mắc và giải pháp thực hiện 

VI. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong học kì II 

VII. Những đề xuất, kiến nghị.  

Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT báo cáo đầy đủ, nghiêm túc những nội 

dung được hướng dẫn ở công văn này và gửi về Sở GDĐT trước ngày 18/01/2023.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở GDĐT 

(Phòng NVDH, bộ phận Tiểu học) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                   
- Như trên (để thực hiện);   

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Trường PT iSchool; TH, THCS, THPT Hoa Sen 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH. LH.  

                        KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                                

 

  

 

                        Nguyễn Anh Linh 
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