
       UBND THỊ XÃ BA ĐỒN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:         /KH-GDTH                                                   Ba Đồn, ngày       tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2020 

A. Nhiệm vụ trọng tâm và một số hoạt động trong tháng 

1. Các trường bám sát Công văn hướng dẫn số 2098/SGDĐT-VP ngày 

24/8/2020 của Sở và Công văn số 104/PGDĐT-VP ngày 28/8/2020 của Phòng về việc 

triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-

2021 theo quy định. 

2. Có giải pháp duy trì số lượng. Thực hiện tốt công tác điều tra, cập nhật hồ sơ 

phổ cập. Ổn định nề nếp sinh hoạt, hội họp và giảng dạy. Hoàn thành việc phân công 

phần hành, chương trình ở các lớp theo 9 buổi/tuần (chiều thứ 4 tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng).  

Đảm bảo về hồ sơ, soạn giảng, chấm chữa theo Thông tư 22 về đánh giá HSTH 

ở lớp 2 đến lớp 5 và tập huấn cho đội ngũ về Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT để đánh 

giá đối với lớp 1. Các trường nghiêm túc thực hiện tốt quy chế chuyên môn, bố trí GV 

giảng dạy đúng với chuyên ngành được đào tạo. 

 3. Triển khai chuyên đề sát với đơn vị. BGH các trường chủ động dự giờ, thăm 

lớp để bồi dưỡng đội ngũ và chấn chỉnh công tác dạy học ngay từ đầu năm học. 

Chú trọng phân công GV bồi dưỡng HS mũi nhọn. Rà soát số HS yếu về KT-

KN các môn học để chỉ đạo các tổ CM, GVCN, GVCB có giải pháp để giúp đỡ HS.  

 4. Triển khai nhiệm vụ năm học và giao chỉ tiêu đối với các trường. Thực hiện 

đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm học 2020-2021 theo hướng dẫn của Phòng. 

Hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch năm học để Phòng GD&&DT duyệt (lịch 

duyệt sẽ thông báo sau). 

 5. Các trường TH Q.Sơn, Q.Tiên, Q.Minh B chuẩn bị các điều kiện cho việc 

kiểm tra, công nhận  trường chuẩn Quốc gia trong năm 2020, trong đó yêu cầu TH 

Q.Sơn, Q.Tiên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và điều kiện cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học. TH Q.Minh B hoàn thành báo cáo tự đánh giá ngoài nộp về Tổ 

trước ngày 23/9/2020. 

 6. Quan tâm tới công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường; sắp xếp bàn 

ghế lớp học khoa học, nhắc nhỡ học sinh ngồi học đúng tư thế; chú trọng thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mọi lúc, mọi nơi. Chú ý về đảm bảo cổng trường 

an toàn, an ninh trật tự. Thường xuyên nhắc nhở đội ngũ và HS chấp hành nghiêm túc 

an toàn giao thông đường bộ, đường sông, đường sắt. 

 7. Tuyên truyền trong phụ huynh, nhân dân về việc tham gia BHYT bắt buộc. 

Thực hiện các khoản thu nộp đảm bảo quy định, tránh lạm thu trong các nhà trường. 



Tuyệt đối không dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trái quy định. 

 8. Đổi mới hoạt động thư viện, Đội - Sao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao chất 

lượng sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của các nhà trường. Công tác y tế học đường tiếp tục 

đổi mới để đáp ứng yêu cầu chất lượng hoạt động y tế trong nhà trường.  

Tiếp tục xây dựng thư viện ngoài trời, lớp học ngoài trời, góc thư viện lớp, góc 

thư viện ở cầu thang,... đảm bảo về bài trí phù hợp, hiện đại và hiệu quả.  

 9. Các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ trường học theo 

quy định. Phòng tiến hành kiểm tra chuyên đề 01 đơn vị, kiểm tra đột xuất một số đơn 

vị.  

10. Thực hiện kịp thời, chính xác công tác thông tin, báo cáo. Chú trọng gửi tin 

bài, hình ảnh lên trang Web đơn vị. 

B. Lịch cụ thể 

 1. Ngày 5/9: Khai giảng năm học mới vào lúc 7 giờ 30 phút 

2. Từ ngày 7/9: Học chương trình tuần 1 

3. Ngày 14/9:  

 - Gửi email Kế hoạch tháng 9. 

 - Nộp danh sách phần hành nhà trường (bản có dấu). 

 - Nộp thời khóa biểu (bản có dấu). 

 4. Ngày 28/9: Nộp báo cáo tháng qua mail của tổ (Yêu cầu Đ/c Hiệu trưởng 

trực tiếp duyệt, gửi báo cáo về mail của tổ và chịu trách nhiệm trước nội dung báo 

cáo tháng của nhà trường). 

         Trên đây là nội dung trọng tâm hoạt động tháng 9 năm 2020, Phòng yêu cầu 

Hiệu trưởng các trường quán triệt và cụ thể hoá kế hoạch phù hợp với tình hình thực 

tế của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

                                                                                                   
 Nơi nhận:                                                                                         P.TRƯỞNG PHÒNG  
 - LĐ Phòng (để báo cáo);                                                      

 - Trường TH, TH&THCS (để thực hiện);                

 - Lưu: Tổ TH, VT.                                                                                                                                   

                                                                                             

                                   

                                                                                               Hoàng Đình Thi 
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