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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 5 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Lao động (01/5),
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/), Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
(07/5), ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5) và ngày
Quốc tế Thiếu nhi (01/6), tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
2. Hướng dẫn các trường học tổng dọn vệ sinh và tổ chức các hoạt động dạy
học sau nghỉ dịch COVID-19.
3. Triển khai kỳ thi học sinh giỏi cấp TP dành cho lớp 9. Phát động cuộc thi
Bác Hồ với thiếu nhi. Hội khỏe Phù Đổng cấp TP môn Bơi lội, Bóng đá, Cầu lông.
4. Các trường học xây dựng kế hoạch dạy học theo khung chương trình năm
học mới ban hành trước ngày 11/7/2020 và tổ chức bế giảng, tổng kết năm học
2019 – 2020 trước ngày 15/7/2020.
5. Tiếp tục triển khai lớp tập huấn trực tuyến ứng dụng nghệ thuật trong tổ
chức hoạt động giáo dục MN khu vực đô thị. Tập huấn trực tuyến chương trình
giáo dục phổ thông 2018, tập huấn sử dụng phần mềm microsoft office 365.
6. Dự Hội thảo phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 1 sử
dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
7. Kiểm tra công tác dạy và học tại các trường học, công tác chuẩn bị, tổ
chức cho học sinh sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.
8.Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn
minh đô thị” năm 2020
9. Chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn trong học kỳ II năm học 20192020 theo công văn của Sở GD&ĐT, Phòng GDĐT.
10. Xây dựng kế hoạch dạy bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở từ
năm 2020 đến 2025 (giai đoạn 1: năm 2020-2023 các trường đã có bể bơi, giai
đoạn 2: năm 2023- 2025 các trường còn lại), tham gia học tập mô hình dạy bơi cho
học sinh THCS; phấn đấu đạt 100% học sinh lớp 5 biết bơi đối với các trường tiểu
học có đặt bể bơi, đạt 50% học sinh lớp 5 biết bơi các trường còn lại; xây dựng kế
hoạch và tham gia học tập việc dạy bơi cho học sinh lớp 4 tại một số trường tiểu
học.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Từ ngày 02/05
Đến 08/05/2020

Ngày 8/5/2020

: Xây dựng giáo án môn Thể dục theo khối lớp, nhóm trường
Thành phần: Chuyên viên, nhóm TD tiểu học, tổ THCS
Địa điểm: Các trường TH, THCS.
(Tổ THCS phụ trách)
: Tiếp tục triển khai lớp tập huấn trực tuyến ứng dụng nghệ thuật
trong tổ chức hoạt động giáo dục MN khu vực đô thị
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 12/5/2020
(8h00)

: Dự Hội thảo phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng
Anh lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Thành phần và địa điểm: Theo giấy mời.
(Tổ TH phụ trách)

Từ ngày 14/5 –
ngày 16/5/2020

:Tập huấn trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho
tổ trưởng chuyên môn.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ TH phụ trách)

Từ ngày 18/05
Đến 29/05/2020

:Tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy bơi năm 2020
Thành phần Chuyên viên, giáo viên các trường (có bể bơi) TH,
THCS
Địa điểm: Tai các TH, THCS
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 21/5/2020

:Tổ

chức kỳ thi học sinh giỏi cấp TP dành cho học sinh lớp 9.

Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch
(Tổ THCS phụ trách)
:Tham gia học tập mô hình dạy bơi cho học sinh THCS.
Từ ngày 26/05
Đến 29/05/2020 Thành phần: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên cốt cán
(theo quyết định)
(Dự kiến)
Địa điểm: Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu,
thành phố Đà Nẵng.
(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 28/5 – : Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp TP môn Bơi lội, Bóng đá,
Cầu lông
đến 07/7/2020
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch
(Tổ THCS phụ trách)
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Ngày 29/5/2020
(14h00)

:Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Thể dục
Thành phần: GV Thể dục các trường tiểu học
Địa điểm: Trường tiểu học Hùng Vương
(Tổ THCS phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận./.
Nơi nhận:
- VP Quận uỷ + VP UBND Quận;
- Các trường học;
- Lãnh đạo, các tổ công tác;
- Lưu: VT, THTĐ. Trang

TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quận Hải Châu, Thành phố Đà
Nẵng
08-05-2020 09:32:45 +07:00

Trần Thị Thúy Hà
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