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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học 
 

 
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 
344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 
dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 2522/SGDĐT-GDTH ngày 18/9/2019 của Sở GDĐT 
tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 
2020-2021; 

Căn cứ Công văn số 2248/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2019 của Sở GD&ĐT 

tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hoạt động 

giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2019-2020; 

Căn cứ Công văn số 2354/SGDĐT-GDTH ngày 02/10/2019 của Sở 
GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải 
nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (CTDPT 2018) 
từ năm học 2020-2021; 

 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. 

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Xây dựng lộ trình thực hiện đổi mới CTGDPT 2018  cấp tiểu học từ năm 
học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. 

2. Yêu cầu 

 - Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn 
bị các điều kiện thực hiện đổi mới CTGDPT cấp tiểu học phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của địa phương.  

- Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ 
đạo các đơn vị trường triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối 
hợp trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai CTGDPT 2018. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

Số: 237/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hữu Lũng, ngày 07 tháng 11 năm 2019 
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II. NHIỆM VỤ 

1. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
đổi mới và phát triển giáo dục. 

- Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận 
với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung 
cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội. 

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về 
các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện 
đổi mới chương trình và sách giáo khoa đối với lớp 1, nhất là các gương người tốt, 
việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em 
học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

2. Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
(CTGDPT 2018) 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc 
tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. 

- Tiếp tục tuyển dụng, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng 
theo định mức để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đủ về thành phần để thực hiện dạy 
học các môn học theo qui định của chương trình đảm bảo phù hợp với việc rà soát, 
sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp đối với cấp 
tiểu học. 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu 
học đảm bảo 100% giáo viên tiểu học được bồi dưỡng trước khi thực hiện chương 
trình; đánh giá cán bộ quản lý (CBQL) theo chuẩn hiệu trưởng/phó hiệu trưởng, 
đánh giá giáo viên (GV) theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp cho đi đào tạo, 
bồi dưỡng đối với CBQL, GV chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng 
hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định.   

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ CBQL, GV cốt cán làm nòng cốt trong 
công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai CTGDPT 2018; tham gia các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng của Bộ, Sở tổ chức; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ 
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của huyện. Đảm bảo tất 
cả giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước 
thời gian bắt đầu triển khai áp dụng CTGDPT 2018 đối với lớp 1.  

- Thực hiện bồi dưỡng CBQL, GV giáo dục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc 
triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển 
khai các nhiệm vụ cho GV đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

* Lộ trình thực hiện (Có biểu chi tiết kèm theo). 

- Trước tháng 7/2020: 



 
 

3

+ Tuyển dụng, hợp đồng bổ sung 107 GV (Văn hóa 83 GV; 01 GV thể dục, 
05 GV tiếng Anh, 02 GV Âm nhạc, 01 GV Mĩ thuật, 09 GV Tin học) đảm bảo tỷ 
lệ 1,5 GV/lớp đối với khối lớp 1 và những trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 

+ Tập huấn cho 100% GV dạy khối 1 về chương trình giáo dục phổ thông 
mới. 

- Trước tháng 7/2021: 

+ Tuyển dụng, hợp đồng bổ sung 16 GV (10 GV văn hóa; 06 GV tin học). 

+ Tập huấn cho 100% GV dạy khối 2 về chương trình giáo dục phổ thông 
mới. 

- Trước tháng 7 năm 2022: 

+ Tuyển dụng, hợp đồng bổ sung 27 GV (Văn hóa 3 GV; 04 GV tiếng Anh, 
12 giáo viên Tin học). 

+ Tập huấn cho 100% giáo viên dạy khối 3 về chương trình giáo dục phổ 
thông mới. 

- Giai đoạn 2023-2025 điều chỉnh cơ cấu GV cho phù hợp với từng môn học 
và quy mô lớp học trong toàn huyện. Tập huấn cho GV khối 4, khối 5 về chương 
trình giáo dục phổ thông mới. 

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông 

- Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học 
sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết 
bị dạy học… bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông từ năm 
2020. Ưu tiên đầu tư phòng học đảm bảo một lớp/phòng học để triển khai dạy học 
02 buổi/ngày; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

- Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch 
trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, 
nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú thuộc vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch triển khai Đề án dạy và học 
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện, kế hoạch tăng cường 
tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016-2020. 

- Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin 
chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ 
GD&ĐT; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng. 

* Lộ trình xây dựng phòng học đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày (Có biểu chi 
tiết kèm theo) 
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- Trước tháng 7 năm 2020: Xây dựng bổ sung 22 phòng học thông thường; 
04 phòng tin học và 05 phòng tiếng Anh. 

- Trước tháng 7 năm 2021: Xây dựng bổ sung 08 phòng học thông thường; 
06 phòng tin học; 06 phòng tiếng Anh. 

- Trước tháng 7 năm 2022: Xây dựng bổ sung 06 phòng học thông thường; 
06 phòng tin học; 05 phòng tiếng Anh. 

- Giai đoạn 2023-2025: Thay thế các phòng học xuống cấp, bổ sung trang 
thiết bị dạy học, phòng học bộ môn đảm bảo thực hiện thành công chương trình 
giáo dục phổ thông mới.  

4. Nội dung và kế hoạch giáo dục 

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

4.1.1. Nội dung giáo dục 

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại CTGDPT 2018 
(Gọi chung là môn học bắt buộc): Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 
3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 
4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); 
Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm. 

- Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1 và lớp 
2). 

- Các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu 
cầu của CTGDPT 2018 và bồi dưỡng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

- Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học 
sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa 
phương (Gọi chung là các hoạt động giáo dục khác). 

4.1.2. Thời lượng dạy học 

- Tổ chức 1 tuần làm quen các kỹ năng học tập cho học sinh trước khi dạy 
chính thức lớp 1. 

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi 
tiết học 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần. 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC 

(Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT) 

Nội dung giáo dục 

Số tiết/năm học 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

1. Môn học bắt buộc 
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Tiếng Việt 420 350 245 245 245 

Toán 105 175 175 175 175 

Ngoại ngữ 1   140 140 140 

Đạo đức 35 35 35 35 35 

Tự nhiên và Xã hội  70 70 70   

Lịch sử và Địa lí    70 70 

Khoa học     70 70 

Tin học và Công nghệ   70 70 70 

Giáo dục thể chất  70 70 70 70 70 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 70 70 70 70 

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc 

Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105 

3. Môn học tự chọn  

Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70 

Ngoại ngữ 1 70 70    

Tổng số tiết/năm học  875 875 980 1050 1050 

Số tiết trung bình/tuần  25 25 28 30 30 
 

4.2. Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày 

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường phải được xây dựng theo hướng mở, 
linh hoạt. Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bố thời 
lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng 
các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp với đặc điểm, đối 
tượng học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương. 

 - Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, 
giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo 
điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt 
động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. 

 - Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý 
giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bố hợp lý về thời lượng, 
thời điểm trong ngày và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu 
học. 

4.3. Nội dung và kế hoạch giáo dục đối với các trường có lớp tiểu học 
chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 
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  Trên cơ sở dạy học đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt buộc, 
các trường có lớp tiểu học chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức, 
phân bố thời lượng cho dạy học tự chọn Tiếng Anh, hoạt động củng cố, hoạt động 
giáo dục khác. Trong đó ưu tiên hoạt động củng cố giúp học sinh hoàn thành các 
nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện kế hoạch và các văn bản triển khai 
nhiệm vụ đổi mới CTGDPT cấp tiểu học; báo cáo UBND huyện, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo 
viên, nhân viên thực hiện CTGDPT 2018 cấp tiểu học theo lộ trình thực hiện của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh.  

- Tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường có lớp tiểu học 
trong toàn huyện; hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, 
thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
theo lộ trình thực hiện CTGDPT 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về CTGDPT 2018, tổ chức cho toàn thể 
cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung CTGDPT 2018. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thực hiện 
Kế hoạch gửi cơ quan tài chính thẩm định. 

- Chủ trì giúp Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục của huyện kiểm tra, giám sát 
việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả 
thực hiện theo từng quý, từng năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát 
sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Phòng Nội vụ huyện 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch 
chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện theo lộ trình thực 
hiện CTGDPT 2018, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu để thực hiện CTGDPT 2018  
trên địa bàn toàn huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Căn cứ khả năng nguồn ngân sách theo phân cấp, thẩm định dự toán kinh 
phí do phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng theo đúng quy định, tham mưu trình 
cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch. 

4. Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện 

 Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền 
việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018  bảo đảm hiệu quả, tạo đồng thuận trong 
xã hội; kịp thời thông tin những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, 
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những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện CTGDPT 2018. 

5. Các phòng, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong 
triển khai thực hiện đổi mới CTGDPT 2018 theo yêu cầu. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các đơn vị trường trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật 
chất và tổ chức triển khai thực hiện CTGDPT 2018 theo đúng kế hoạch chung của 
toàn tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, 
thị trấn phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu 
có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục của huyện (qua 
Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.  

 

Nơi nhận:    
- Sở GD&ĐT (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);   
- CT, PCT UBND huyện;   
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ sở giáo dục trong huyện; 
- Lưu: VT, GD.                                                      
                                                                                              

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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