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và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021
1. Kết quả đạt được
a) Các hoạt động chuyên môn
Triển khai Công văn 1545/SGDĐT-GDPT ngày 20/8/2020 hướng dẫn dạy học tiếng
Anh cấp THPT năm học 2020-2021; Công văn 1585/SGDĐT-GDTX&CN ngày 28/8/2020
về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20202021; Công văn số 1597/SGDĐT-GDPT ngày 31/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện
điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT để các bộ môn xây dựng kế hoach giáo
dục môn học; xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học bộ môn giáo dục quốc phòng
tổng thể và phần thực hành.
Tổ chức thi lại, rèn luyện trong hè, xét lên lớp cho học sinh; hoàn thành tuyển sinh
và biên chế lớp 10; hoàn thành việc chuyển trường cho học sinh khối 10, 11.
Hoàn thành các hồ sơ quản lý chuyên môn năm học 2019-2020, bao gồm Sổ điểm,
học bạ...
Các Tổ chuyên môn triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục môn học.
Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy; xếp thời khóa biểu, cập nhật
dữ liệu lên phần mềm smas, sẵn sàng bước vào năm học mới.
b) Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
Tổ chức rà soát cơ sở vật chất; tổ chức tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học; vệ sinh trường lớp.
Đề xuất thanh lý và mua sắm các thiết bị thí nghiệm, hóa chất đảm bảo phục vụ
công tác giảng dạy và học tập.
Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động giảng dạy, hoạt động công vụ.
c) Công tác báo cáo
Hoàn thành các báo cáo theo yêu cấu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thành
ủy...
2. Một số hạn chế
Việc triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn của một số nhóm chuyên môn
còn chậm;
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II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 9
Tổ chức ngày tựu trường, hướng dẫn học sinh chuẩn bị năm học mới; quán triệt
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh.
Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2020-2021.
Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ
GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.
Triển khai công văn số 1635/SGDĐT-CTTT ngày 08/9/2020 về việc tăng cường
tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong năm học 2020 – 2021 cho học sinh;
công văn số 1652/SGDĐT-CTTT ngày 10/9/2020 về việc hưởng ứng cuộc thi trắc
nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mang xã hội VCNet.vn.
Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ-nhóm chuyên môn và cán bộ giáo viên
chuẩn bị các báo cáo, tham luận và tổ chức tốt các đại hội và hội nghị.
Các tổ-nhóm chuyên môn hoàn thành Kế hoạch dạy học, kế hoạch cá nhân (Phân
phối Chương trình, kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục, kế hoạch thực hành, thí nghiệm,
Kế hoạch dạy thêm,…) trình Ban Giám hiệu phê duyệt ; hoàn thành các loại qui chế, nội
qui...
Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên; tổ chức cho học sinh khối 10 học tập truyền thống nhà trường, nội
qui học sinh; tuyên truyền công tác an toàn giao thông; phòng, chống các tệ nạn xã hội;
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ký cam kết thực hiện các nội dung nói trên.
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết không vi phạm chính sách dân số, kế
hoạch hóa gia đình.
Triển khai hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm; lựa chọn những sáng kiến kinh
nghiệm có chất lượng tốt đề nghị hội đồng sáng kiến kinh nghiệm trường đánh giá.
Tổ chức thi chọn HSG khối 12 cấp trường; phân công giáo viên bồi dưỡng Đội dự
tuyển học sinh giỏi tỉnh khối 12.
Các tổ chuyên môn rà soát học lực học sinh để chỉ đạo dạy sát đối tượng, tổ chức ôn
thi tốt nghiệp có hiệu quả.
Tiếp tục mua sắm trang thiết bị phục vụ cho năm học mới; xây dựng kế hoạch tiêu
hủy hóa chất; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo theo yêu
cầu.
Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh.
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Rà soát hạnh kiểm, hoàn cảnh học sinh để có kế hoạch giáo dục học sinh cá biệt
(nếu có), giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Xác lập và duy trì nề nếp giảng dạy, học tập, sinh hoạt chuyên môn.
Kiện toàn các các tổ, nhóm chuyên môn, tổ Văn phòng; bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ
phó...
Tổ chức tốt Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021; Xây dựng các loại
kế hoạch, nội quy, quy chế, các biển chỉ dẫn, biển cấm ...; Công đoàn kiện toàn các Tổ
trưởng công đoàn, ban nữ công, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, xây dựng kế hoạch hoạt động,
kế hoạch tài chính; tổ chức Đại hội Đoàn trường, Hội nghị Khuyến học, Chữ thập đỏ; Hội
nghị cha mẹ học sinh lần thứ 1; xây dựng và triển khai kế hoạch xã hội hóa nguồn lực và
công tác giáo dục.
Triển khai kế hoạch dạy thêm, học thêm; bồi dưỡng Đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh;
triển khai kế hoạch dạy thực hành môn Giáo dục quốc phòng.
Hoàn thành hồ sơ điện tử, hồ sơ lưu trữ của học sinh, cập nhật CSDL toàn ngành.
Phối hợp với Công an Thành phố làm tốt công tác an toàn trật tự, an ninh trường
học.
Tổ chức tập thể dục giữa giờ.
Triển khai thu học phí, bảo hiểm y tế theo qui định.
Bàn giao cơ sở vật chất cho giáo viên chủ nhiệm, các tổ chuyên môn, các tổ chức
đoàn thể và các cá nhân liên quan.
Bàn giao giữa đồng chí Nguyễn Xuân Anh, nguyên Hiệu trưởng với đồng chí Đoàn
Minh Điền, Hiệu trưởng nhà trường.
Trên đây là Báo cáo công tác triển khai năm học 2020-2021 và nhiệm vụ trọng tâm
tháng 9/2020.
Trong quá trình thực hiện, nếu có sự chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch sẽ bổ sung. Yêu
cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;
- Các tổ CM (để thực hiện);
- Các đoàn thể (để phối hợp);
- Lưu: VT.

Trần Đình Hường
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CÔNG TÁC THÁNG 9/2020
Ngày
01

Nội dung
Sáng: Tựu trường
Chiều: Họp cơ quan

02
01-05
05

Chủ trì
Đoàn trường
GVCN
Văn phòng

Nghỉ Lễ ngày Quốc khánh Việt Nam (02-9)
Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm
2020

Văn phòng

Khai giảng năm học 2020-2021

Toàn trường

7-30

Xác lập và duy trì nề nếp học tập và giảng dạy; rà
soát CSVCm thiết bị dạy học

Đoàn trường, giáo
viên, các tổ CM

7-30

Dạy học theo Thời khóa biểu

Giáo viên

7-10

Ổn định biên chế lớp 10

BGH

Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 666/CTBGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT về nhiệm
7
BGH
vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo
dục; triển khai kế hoạch giáo dục
Kiện toàn bộ máy nhà trường, bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng; thành lập Ban Chuyên
7-15 Chuyên môn, Ban Lao động, Ban truyền thông, Ban BGH
Kiểm tra nội bộ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban thi
đua-Khen thưởng
Cán bộ, giáo viên,
7-15 Xây dựng các loại qui chế, nội qui, kế hoạch
các tổ CM, VP
Đại hội Đoàn trường, Hội nghị CMHS lần 1, tổ Đoàn trường,
7-15
chức tuyên truyền ATGT, ký cam kết thực hiện
GVCN
Hoàn thành việc viết sáng kiến năm học 2020 7-30
CBQL, GV, NV
2021
Thi chọn HSG khối 12 cấp trường; bồi dưỡng đội GV bồi dưỡng đội
14-30
dự tuyển HSG khối 12
tuyển
14-30

Dạy thực hành môn GDQP.

Giáo viên

14-30

Kiểm tra hồ sơ giáo viên

Ban Kiểm tra nội
bộ

14-30

Thu học phí, BHYT

Kế toán, thủ quĩ

14-30

Công khai theo Thông tư số 36

14-30

Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ

14-30

Cập nhật CSDL toàn ngành

BGH và Thư ký

14-30

Truyền thông về nhà trường

Ban truyền thông

Thư ký Hội đồng,
kế toán
Công đoàn, các Tổ
chuyên môn, VP

Địa điểm
Các lớp, sân trường
Phòng Họp Hội
đồng

