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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 42 /KH-PGDĐT

Hải Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 12 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

db

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân
dân Việt Nam (22/12) và ngày hội Quốc phòng toàn dân; sinh hoạt chủ điểm ngày
Thế giới phòng chống AIDS và ngày Dân số Việt Nam; nghỉ Tết dương lịch năm
2021 theo hướng dẫn.
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2. Tổ chức kiểm tra học kì I lớp 9 và lớp 12; tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố.
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3. Tham gia tập huấn tổ chức hoạt động âm nhạc theo sự kiện lễ hội dành cho
trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non; công tác pháp chế; cải cách
hành chính; thi đua, khen thưởng; văn thư - lưu trữ; công tác truyền thông.
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4. Tham gia tổng kết hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, tư vấn du học, trung tâm
ngoại ngữ, tin học; tổng kết và trao giải Hội thi cấp dưỡng giỏi bậc học mầm non
cấp thành phố; tham gia tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày
10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng. Tham gia Hội nghị giao kế hoạch và dự toán
thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2021; hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý văn
bằng, chứng chỉ; triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ/CP ngày 30/10/2020 của
Thủ tướng chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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5. Truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em và tổng đài 111; tham gia
Chương trình chia sẻ yêu thương, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn và thiệt hại do bão lụt; tiếp tục chuyển hàng hỗ trợ về các huyện miền núi
tỉnh Quảng Nam.
6. Hướng dẫn việc đánh giá ngoài các trường MN, TH, THCS. Thu nhận,
phân loại và triển khai kế hoạch chấm chọn các sản phẩm tham gia Cuộc thi “Thiết
kế bài giảng e- Learning” năm học 2020-2021.
7. Kiểm tra công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học
tập tại 13 phường.
8. Tiếp tục tổ chức thi đấu các môn giải HKPĐ cấp quận,
9. Kiểm tra thực hiện chương trình, hoạt động phòng bộ môn, thực hiện
Thông tư 58, Thông tư 26 và dự giờ đột xuất. Kiểm tra kế hoạch ôn tập và kiểm tra
cuối học kỳ I tại các trường
10. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với 01 trường
mầm non, 01 trường TH và 01 trường THCS.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Từ ngày 01/12 ngày 08/12/2020

: Tập huấn tổ chức hoạt động âm nhạc theo sự kiện lễ hội
dành cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm
non.
Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.
(Tổ Mầm non phụ trách)
: Giao ban Phó Hiệu trưởng THCS

Ngày 03/12/2020

Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.
(Tổ THCS phụ trách)

Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
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(Tổ Tiểu học phụ trách)

db

Ngày 05/12/2020

-h
y

db

: Tổ chức chuyên đề Tiếng Việt lớp 1 tại trường TH Lê
Lai
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Thành phần và địa điểm: Theo đăng ký, tại trường THCS
Kim Đồng
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Ngày 05/12/2020
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Tổ chức vòng 2 Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
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(Tổ THCS phụ trách)
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Thành phần: theo kế hoạch.
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Từ ngày 02/12 ngày 05/12/2020
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: Tham gia thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung
học cấp thành phố.

Ngày 7/12/2020

Địa điểm: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến.
(Tổ THCS phụ trách)
: Tổ chức chuyên đề Tin học tại trường TH Núi Thành
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ Tiểu học phụ trách)
: Hội nghị hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý văn
bằng, chứng chỉ.

Ngày 08/12/2020
(8h00)

Thành phần: theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường A208, Trường THPT Phan Châu
Trinh.
(Tổ THTĐ phụ trách)

: Tham gia Hội thi cấp dưỡng giỏi bậc học mầm non cấp
Từ ngày 01/12 đến thành phố, năm học 2020-2021.
ngày 18/12/2020 Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ Mầm non phụ trách)
: Kiểm tra các hoạt động dạy tại năng khiếu tại các trường
Từ ngày 14/12 đến mầm non
ngày 18/12/2020 Thành phần và địa điểm: Theo Quyết định
(Tổ Mầm non phụ trách)
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(Tổ Mầm non phụ trách)
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: Chấm thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng chăm
Từ ngày 20/12 đến sóc giáo dục trẻ
ngày 25/12/2020 Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch

Thành phần và địa điểm: Theo Quyết định
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Ngày 31/12/2020

db

: Tham gia Tổng kết và trao giải Hội thi cấp dưỡng giỏi
bậc học mầm non cấp thành phố, năm học 2020-2021.
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(Tổ Mầm non phụ trách)
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Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận./.
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Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG
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- VP Quận ủy;
- Ban Tuyên giáo;
- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Các trường học;
- Website ngành;
- Lưu: VT, THTĐ. Trang.

Trần Thị Thúy Hà

