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Gio Linh, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.
Để tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyên môn trong học kì 2 năm học
2012-2013; Phòng GD và ĐT Gio Linh hướng dẫn thêm các nội dung về công tác
chuyên môn.
1.Về thực hiện phân phối chương trình mới do Sở ban hành.
Theo phản ánh của các đơn vị về phân phối chương trình môn Ngữ văn có
một số tiết bố trí bất hợp lí; trong khi chờ hướng dẫn của Sở, Phòng chỉ đạo các
trường thực hiện như sau:
- Ở lớp 7: Tiết 107 dạy bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.
Tiết 108 dạy bài Cách làm bài văn lập luận giải thích.
- Ở lớp 9: Tiết 136 và tiết 137 dạy bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng.
Tiết 138 dạy bài Ôn tập Tiếng Việt lớp 9.
2. Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.
- Các cụm trường, các đơn vị trường học tiến hành tổ chức các chuyên đề
theo kế hoạch đầu năm học đề ra.
- Hiệu trưởng cử giáo viên tham dự đầy đủ, các giáo viên tham dự phải tích
cực hơn trong phát biểu tham gia góp ý chuyên đề.
Trong ngày 14/3/2012 tại các chuyên đề cấp huyện, một số trường không cử
giáo viên tham gia hoặc giáo viên tham gia không nghiêm túc đó là: THCS Linh
Thượng không có giáo viên tham gia chuyên đề môn Vật lí, THCS Gio Mỹ không
có giáo viên tham gia chuyên đề môn Ngữ văn, THCS Gio Quang có cử giáo viên
nhưng tham gia không nghiêm túc.
- Những CBQL khi có chuyên đề cấp cụm, huyện đúng chuyên môn cần sắp
xếp công việc để tham dự.
3. Công tác chuẩn bị tham gia thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.
- Để tạo điều kiện cho học sinh tham gia bồi dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho
học sinh tham gia thi; Phòng đề nghị các trường có học sinh tham gia dự thi miễn
tham gia các hoạt động dịp 26/3(lịch thi HSG tỉnh vào ngày 28/3/2013).
- Phòng tổ chức gặp mặt đoàn học sinh dự thi tỉnh(Công văn này thay cho
giấy mời).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng, Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi,
giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển, học sinh dự thi.
Thời gian: Từ 16 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2013.
Địa điểm: Tại trường THCS TT Gio Linh

Nhận được Công văn này; Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học
thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo phòng;
- Như nơi gửi;
- Lưu: VT, CM.

