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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 5 năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. 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 2019.
2. Tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2019 tổ chức tại
Hoa Kỳ; Giải Bóng đá học sinh TH, THCS Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc Cúp
Milo 2019 khu vực III. Thi đấu môn Bóng đá tiểu học; Giải Bóng đá Thiếu niên,
Nhi đồng Cúp Báo Đà Nẵng.
3. Tổ chức kiểm tra học kì II lớp 6, 7, 8 THCS; thi thử THPT quốc gia; xét
tốt nghiệp THCS.
4. Các trường học hoàn thành kế hoạch dạy học trước ngày 31/5/2019 và tổ
chức bế giảng, tổng kết năm học 2018 - 2019.
5. Hướng dẫn thực hiện chiến dịch “Ánh sáng văn hoá hè“, kế hoạch “Tháng
hành động vì trẻ em 01/6”, hướng dẫn triển khai trại sáng tác thiếu nhi hè 2019 và
kế hoạch hoạt động hè 2019.
6. Giao ban khối thi đua lần III. Tham gia giao lưu Sáo Recorder cấp thành
phố. Tổ chức cho trẻ khuyết tật mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trải
nghiệm tại Làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An.
7. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; tập
huấn nghiệp vụ thanh tra thi; tập huấn công nghệ thông tin cho giáo viên theo
chương trình Vietnet ICT. Tham gia lớp tập huấn về thực nghiệm Chương trình
Vận động cơ bản Mizuno-Hexathlon trong trường tiểu học.
8. Tổ chức Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 –
2019. Tổng hợp đánh giá cho điểm thực hiện các lĩnh vực công tác tại các trường
học.
9. Hướng dẫn các trường đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên.
10. Kiểm tra việc thực hiện Quyết định 13 của UBND thành phố về dạy
thêm, học thêm (DTHT) tại các Trung tâm DTHT, lưu trú, cơ sở quản lý học sinh
ngoài giờ và giáo viên. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng 02 trường MN.
Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện công tác KĐCLGD tại các trường.

11. Sở GDĐT khảo sát các danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019 ( Cờ thi
đua). Kiểm tra việc tổ chức thi học kỳ II tại các trường học; công nhận thư viện
xuất sắc, thư viện tiên tiến tại một số trường tiểu học; thư viện Trường THCS Kim
Đồng, Lý Thường Kiệt; Sở GDĐT phối hợp với Hội đồng đội thành phố tiếp tục kiểm
tra công nhận danh hiệu “Liên đội xuất sắc nghìn việc tốt” các trường TH và THCS.
12. Các trường hoàn thành hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10, danh sách GV coi
thi vào lớp 10 và nộp về Sở GD (12/5/2019).
13. Tăng cường kiểm tra nhắc nhở các đơn vị duy trì an toàn giao thông trước
cổng trường trước và sau giờ kiểm tra cuối năm.
14. Các trường đánh giá, tự chấm điểm các lĩnh vực công tác và xét thi đua tại
trường, gửi hồ sơ về Phòng GDĐT theo hướng dẫn.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Từ ngày 01/5 ngày 04/5/2019

: Giao ban Khối thi đua lần III
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Từ ngày 08/5 – : Thi tốt nghiệp THCS chương trình tiếng Pháp song ngữ, tăng
ngày 09/5/2019 cường.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu.
(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 13/5 - : Sở GDĐT kiểm tra việc tổ chức thi cuối kì II tại các trường tiểu
ngày 18/5/2019 học.
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ TH phụ trách)
Từ ngày 13/5 ngày 31/5/2019

: Sở GDĐT Kiểm tra việc thực hiện đăng ký Cờ thi đua các cấp
tại các trường học.
Thành phần và địa điểm: Theo quyết định.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 14/5/2019 : Công bố số liệu thống kê số nguyện vọng (NV1, NV2). Thu
nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh 10.
(Phòng CNTT-KT&KĐCLGD phụ trách)
Ngày 15/5/2019
(8h00)

: Sở GDĐT họp triển khai công tác xây dựng tiêu chí tuyển sinh
trẻ dưới 18 tháng tuổi tại 17 trường mầm non thực hiện thí điểm
thu nhận trẻ bắt đầu từ năm học 2019-2020.
Thành phần và địa điểm: Theo giấy mời.
(Phòng Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 17/5/2019

: Sở GDĐT tổ chức cho trẻ khuyết tật mầm non tại các cơ sở
giáo dục mầm non trải nghiệm tại Làng gốm Thanh Hà, Hội An.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 28/5/2019 : Sở GDĐT tổ chức Lễ Tuyên dương – Khen thưởng học sinh
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(7h30)

giỏi năm học 2018 – 2019.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Khuyến.
(Văn phòng Sở phụ trách)
gia giao lưu Sáo Recorder cấp thành phố.
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 29/5/2019

: Tham

Ngày 30/5/2019
(8h00)

: Phòng GDĐT tổ chức Lễ Tuyên dương – Khen thưởng học
sinh giỏi năm học 2018 – 2019.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường UBND quận Hải Châu.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 31/5/2019

: Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ
trong hè 2019.
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ MN phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2019 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận./.
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