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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Châu, ngày 01tháng 02năm 2019

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 02 năm 2019
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
2. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt an toàn giao thông, tăng cường đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy trước
và trong tết Nguyên đán 2019.
3. Tham gia thi học sinh giỏi cấp TP lớp 9 năm học 2018-2019.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ do Sở GDĐT,
UBND quận giao.
5. Tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tổ chức bán trú trong các
nhóm, lớp độc lập tư thục; đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong
trường TH. họp giao ban Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp TP.
6. Tham gia giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Việt; ngày Hội giao lưu tìm hiểu kiến
thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh TH và THCS..
7. Chấm và xếp loại sáng kiến của ngành năm học 2018-2019.
8. Nắm tình hình hoạt động giáo dục tại các trường học trước, trong và sau
Tết Nguyên đán; tình hình thực tập sư phạm. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc kiểm
điểm. Sở GDĐT kiểm tra chuyên đề làm quen Tiếng Anh và hoạt động kỹ năng
sống tại các trường MN; công tác thư viện, bán trú tại các trường TH.
9. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, bán trú, thực hiện quy chế dân chủ cơ
sở tại các trường công lập. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng 01
trường THCS.
10. Kiểm tra các trường về tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra
căng tin, phòng y tế.
11. Phát hành Quyết định hỗ trợ kinh phí hợp đồng nhân viên phụ trách công
tác phổ cập năm 2019
12. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tư thục lập hồ sơ đề nghị
công nhận lại cán bộ quản lý.
13. 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 01 trường MN,
01 TH, 01 THCS. Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện công tác KĐCLGD tại các

trường. Kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm của GV. Kiểm tra công tác thư viện,
bán trú tại các trường tiểu học.
14. Tổ chức phần thi giảng Hội thi GVDG bậc tiểu học cấp quận _Năm học
2018-2019 (từ ngày 25/02/2019 đến 16/3/2019)
15. Tiếp tục thi các môn HKPĐ cấp Quận và tham gia cấp TP
16. Bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát
triển năng lực học sinh môn Tiếng Việt và Toán.
17. Đề xuất Phòng Tài chính thẩm định thiết bị dạy và học thuộc hàng hóa
mua sắm không tập trung cho toàn ngành.
18. Hướng dẫn quyết toán năm 2018 toàn ngành; tổng hợp tăng giảm biên
chế quý I/2019; tổng hợp Sữa học đường quý I/2019 của MN
19. Tiếp tục báo caó thống kê về trường, lớp, CSVC giữa kỳ cho Sở GDĐT.
II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Ngày 01/02/2019
Đến 10/02/2019

Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
(Các trường học nghỉ từ 01/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019;
Phòng GDĐT nghỉ từ 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019)
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 02/02/2018
Đến 07/02/2018

Thi đấu môn bóng bàn cấp thành phố
Thành phần: Đội tuyển bóng bàn (theo giấy triệu tập)
Địa điểm: CLB thể thao Phan Châu Trinh
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 02/02/2018
Đến 08/02/2018

Thi đấu môn bóng rổ nam, nữ THCS cấp thành phố
Thành phần: Đội tuyển bóng rổ nam, nữ (theo giấy triệu tập)
Địa điểm: Sân bóng rổ BDC, số 21 Hồ Tương quận Thanh
Khê
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 12/2/2019

Tham gia học giao ban Ban hướng dẫn chuyên môn, nghiệp
vụ cấp thành phố
Thành phần: Theo QĐ
Địa điểm: Tại trường mầm non số 2 Hòa Phong, Hòa Vang
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 12/02/2019
Đến 18/02/2019

Kiểm tra nội dung giáo dục kỹ năng tham gia ATGT
Thành phần: Tổ tiểu học
Địa điểm: Các trường tiểu học
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 18/02/2018
Đến 26/02/2018

Tổ chức giao lưu (thực hành một HDGDATGT)
Thành phần: 02 Giáo viên trường TH Phù Đổng.
Địa điểm: trường TH Phù Đổng.
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(Tổ THCS phụ trách)
Ngày 18/2/2019

Tham gia Hội thảo đổi mới phương pháp giáo dục an toàn
giao thông trong trường TH.
Thành phần và địa điểm: Theo Công văn
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 18/02/2019
Đến 21/02/2019

Sở GDĐT kiểm tra chuyên đề làm quen tiếng Anh và các hoạt
động kỹ năng sống tại một số cơ sở giáo dục MN.
Thành phần: Theo QĐ
Địa điểm: MN Hoa Ban
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 19/2/2019

Tham gia giao lưu an toàn giao thông cấp TP.
Thành phần và địa điểm: Theo Công văn
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 20/2/2019
(8h00)

Giao Ban Hiệu trưởng 03 bậc học
Thành phần: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Địa điểm: Tại trường Sakura Olympia, số 63 Lê Văn Long,
Phường Thanh Bình
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 20/2/2019

Giao Ban phó hiệu trưởng
Thành phần: Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng, phụ trách
các nhóm lớp độc lập tư thục
Địa điểm: Tại Hội trường Phòng GDĐT
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 20/02/2019
Đến 30/02/2019

Tiếp tục kiểm tra văn hóa văn minh, ứng xử, nếp sống, kỷ
luật, kỷ cương .
Thành phần: theo quyết định
Địa điểm: Các trường MN, TH, THCS
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 20/02/2019
Đến 25/02/2019

Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn
thực phẩm tại các nhóm, lớp ĐLTT
Thành phần: Theo QĐ
Địa điểm: Tại các nhóm lớp Độc lập tư thục
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 20/02/2019
Đến 30/02/2019

Dự giờ thăm lớp giáo viên tập sự môn Thể dục các trường
tiểu học
Thành phần: theo quyết định
(Tổ THCS phụ trách)
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Ngày 20/02/2019
Đến 05/03/2019

Tham gia thi đấu môn Bóng bàn và Đá cầu trong khuôn khổ
Giải thể thao học sinh.
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch.
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 22/2/2019

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

Ngày 23/02/2019
(7h00)

Thi đấu môn Điền kinh (nội dung chạy)
Thành phần: Đội tuyển câc trường THCS
Địa điểm: Dọc sông Hàn (phía tây cầu Trần Thị Lý)
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 28/2/2019

Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch.
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 28/2/2019

Giao lưu CLB Tiếng Việt
Thành phần và địa điểm: Theo Công văn.
(Tổ TH phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 02/2019 của ngành GDĐT quận Hải
Châu./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Quận uỷ;
- VP Quận uỷ + VP UBND Quận;
- Các trường học;
- Lãnh đạo, các tổ công tác;
- Lưu: VT, THTĐ. Trang
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