
 

 

   

Kính gửi: Các trường phổ thông có cấp Tiểu học trên toàn huyện. 

 

 Căn cứ Công văn số 506/PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm 

trường cấp tiểu học học kỳ II, năm học 2022 - 2023 với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Cụm chuyên môn: Các đơn vị trường học thực hiện theo hướng dẫn 

tại Công văn số 506/PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nội dung:  

- Xây dựng phương án tổ chức dạy học tiếng Anh của từng nhà trường cho 

năm học 2023 - 2024. 

- Tổ chức dạy thử nghiệm (từ 1 đến 2 tiết) môn tiếng Anh lớp 3 theo hình 

thức trực tuyến (dạy đồng thời các lớp trong khối). 

- Tổ chức rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học, đánh giá tính 

khả thi. Thống nhất phương án tổ chức dạy học môn tiếng Anh đáp ứng thực tiễn 

hiện nay. 

3. Thành phần tham dự:  

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học, CBQL, GV cốt cán cấp huyện 

(có Quyết định thành lập đoàn). 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp Tiểu học, giáo viên tiếng 

Anh, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Giáo viên dạy lớp 3, 4 năm học 2023 - 2024. 

4. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian:  

+ Cụm trưởng gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận 

chuyên môn Tiểu học): trước ngày 17/3/2023. 

+ Thời gian tổ chức sinh hoạt: Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023. 

- Địa điểm tổ chức:  

+ Cụm 1: Trường TH và THCS Xuân Nha. 

+ Cụm 2: Trường TH và THCS Chiềng Yên.
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5. Công tác chuẩn bị:  

- Các đơn vị trường học là Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng: Xây dựng Kế 

hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường học kỳ II, năm học 2022 - 2023 và 

trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Các đơn vị trường có cấp tiểu học: Cử thành phần tham gia đúng quy 

định, chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch được phân công. 

- Trường được lựa chọn tổ chức: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, 

học sinh thực hành và các nội dung khác do các đơn vị trong cụm thống nhất. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường phổ thông có cấp 

tiểu học nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 
 

         Nơi nhận: 

         - Như kính gửi; 

         - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

         - Website Phòng GD&ĐT; 

         - Lưu: VT, CMTH T.06b. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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