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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 10 năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho ngành
Giáo dục (15/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tổ chức
các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm về phòng chống ma túy
trong trường học. Phối h p v i Hội huy n học tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm ngày huy n học Việt Nam (02/10).
2. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở; Giao lưu Robotics cấp thành phố.
Phối h p tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.
3. Tham gia các hội nghị: Truyền thông về phát hiện s m, can thiệp s m trẻ
khuy t tật học hòa nhập trong các cơ sở GDMN; truyền thông điểm nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường tại các trường học.
4. Tham dự Hội thảo định hư ng dạy và học để bồi dưỡng học sinh giỏi
tham gia Cuộc thi Tin học và Cuộc thi Khoa học kĩ thuật; nâng cao chất lư ng môn
Ngữ văn THCS. Tổ chức tọa đàm về trẻ em nói không v i vấn nạn bạo lực học
đường; chương trình Ngày hội âm nhạc cho học sinh khuy t tật; Ngày hội chăm
sóc mắt học đường. Tuyền truyền về phòng chống ma túy, tội phạm; an ninh mạng.
5. Tham gia Tập huấn về quan sát trẻ theo quá trình; phương pháp, kĩ năng
đọc truyện ti ng Anh để phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học; tự đánh giá
chất lư ng giáo dục; Dự án tư duy thời đại số; cơ sở dữ liệu; công tác thi đua khen
thưởng và phổ bi n quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; kỹ năng phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng nhận bi t các dấu hiệu, nguy cơ trẻ bị xâm
hại tình dục; phát hiện và can thiệp s m đối v i trẻ là nạn nhân của bạo lực học
đường; nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chủ căng tin trường học về vệ
sinh an toàn thực phẩm.
6. Sở GDĐT tổ chức đánh giá ngoài các trường MN, TH, THCS. Thu nhận
và chấm chọn các sản phẩm dự thi Cuộc thi e_Learning cấp thành phố năm học
2019 - 2020.
7. Sở GDĐT kiểm tra công tác quản lý và nâng cao chất lư ng chăm sóc và
giáo dục trẻ và Chương trình Đề án sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020; việc
thực hiện thí điểm thu nhận trẻ dư i 18 tháng tuổi; hoạt động giáo dục; việc thực
hiện các khoản thu và công khai; công trình nhà vệ sinh và hệ thống nư c sạch tại
các đơn vị, trường học; thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
8. Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cấp quận (12/10, 26/10/2019) theo
lịch đã gửi đ n các trường. Tổ chức giải H PĐ cấp trường, cấp quận (10/2019 đ n
3/2020).
9. Các trường tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY

10. Hư ng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDANQP năm học 2019-2020 cho các
trường tiểu học và THCS. Hư ng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cho
các trường
II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Từ ngày 30/9 –
ngày 06/10/2019

: Sở GDĐT tổ chức thi nghề phổ thông dành cho học sinh cấp
THCS.
Thành phần và địa điểm: Theo k hoạch.
(Phòng Giáo dục Trung học phụ trách)

Từ ngày 01/10 –
ngày 31/10/2019

: Sở GDĐT kiểm tra công trình nhà vệ sinh và hệ thống nư c
sạch tại các, trường học.
Thành phần và địa điểm: Theo quy t định.
(Văn phòng Sở phụ trách)

Từ ngày 01/10 –
ngày 07/10/2019

: Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.
Thành phần và địa điểm: Theo k hoạch.
(Tổ Kiểm tra phụ trách)

Từ ngày 02/10 –
ngày 05/10/2019

: Thi đấu môn Bóng bàn cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: Câu lạc bộ BMB, số 54 đường Lê Hồng Phong
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 02/10
ngày 25/10/2019

: Thi đấu môn bóng bàn, bóng chuyền, đá cầu, bóng rổ, cầu
lông cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: nhà đa năng trường LT ; CLB Phan Châu Trinh,
BMB.
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 02/10/2019

: Tham

Từ ngày 02/10 –
ngày 03/10/2019

: Sở GDĐT kiểm tra kỹ thuật trường mầm non đạt chuẩn quốc
gia.
Thành phần và địa điểm: Theo quy t định.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 04/10/2019

: Giao ban tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học cấp
thành phố.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 5/10/2019

: Chuyên đề dạy học trải nghiệm ở Tiểu học
Thành phần: Theo công văn.
Địa điểm: Tại Tiểu học Hoàng Văn Thụ

gia tọa đàm về trẻ em nói không v i vấn nạn bạo lực
học đường; chương trình “Ngày hội âm nhạc” cho học sinh
khuy t tật.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ TH phụ trách)
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(Tổ Tiểu học phụ trách)
Ngày 05/10/2019

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý
trong các cơ sở GDMN.
Thành phần: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm
non, chủ nhóm l p độc lập tư thục
Địa điểm: Tại trường mầm non Anh Đào
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày
05/10/2019

: Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh
ngoài giờ tại các trường TH, THCS trên địa bàn
Thành phần: Theo QĐ
Địa điểm: Tại các trường TH, THCS
(Tổ kiểm tra phụ trách)

Từ ngày 0515/10/2019

: Phối h p v i UBND quận tổ chức tổng kiểm tra nhóm l p
độc lập tư thục trên địa bàn 13 phường.
Thành phần: Theo quy t định của UBND quận
Địa điểm: Tại các nhóm trẻ 13 phường
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 06/10/2019 : Tham gia hi n máu tình nguyện đ t 3 năm 2019
Thành phần: Các trường MN, TH, THCS
Địa điểm: THPT Phan Châu Trinh
(Tổ kiểm tra phụ trách)
Từ ngày
07/10/2019

: iểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng: 02 trường mầm
non, 01 trường TH, 01 trường THCS
Thành phần: Theo Quy t định
Địa điểm: Theo công văn
(Tổ kiểm tra phụ trách)

Từ ngày
07/10/2019

: iểm tra công tác bán trú
Thành phần: Theo Quy t định
Địa điểm: Các trường TH, MN có tổ chức bán trú
(Tổ kiểm tra phụ trách)

Ngày 07/10/2019

: Sở GDĐT kiểm tra kỹ thuật trường mầm non đạt chuẩn quốc
gia.
Thành phần và địa điểm: Theo quy t định.
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 07/10 –
ngày 14/10/2019

: Thi đấu môn Bóng chuyền nam cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Nhà Đa năng trường THCS Lý Thường iệt
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(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 07/10 –
ngày 14/10/2019

Ngày 08/10/2019

Ngày 10/10/2019
(14h00)

Thi đấu môn Bóng chuyền nữ cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Nhà Đa năng trường THCS Lý Thường iệt
(Tổ THCS phụ trách)
: Họp giao ban Ban hư ng dẫn nghiệp vụ cấp thành phố và tổ
chức các hoạt động thực hành theo chuyên đề “Trường học
lấy trẻ làm trung tâm”.
Thành phần: Phòng GDMN, Ban hư ng dẫn nghiệp vụ cấp
thành phố.
Địa điểm: Trường MN 19/5, Hải Châu và MN ABC, Sơn Trà.
(Tổ MN phụ trách)
: Họp TĐ, HLV môn đá cầu, bóng rổ cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
Địa điểm: Phòng GDĐT
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 11/10/2019

: Họp Phó hiệu trưởng các trường TH
Thành phần: Theo công văn
Địa điểm: tại hội trường PGD
(Tổ TH phụ trách)

iểm tra xây dựng Trường học xanh năm 2019
Ngày 11/10/2019
Thành phần: Theo QĐ
(Dự kiến)
Địa điểm: TH Lê Lai, TH Lê Đình Chinh
(Tổ kiểm tra phụ trách)
ngày 13/10/2019 : Tham gia Ngày hội Robothon cấp thành phố năm 2019.
Thành phần: Theo k hoạch.
Địa điểm: Trường THPT Phan Châu Trinh.
(Tổ TH phụ trách)
Từ 15/10/2019
đến 19/10/2019

: Thi đấu môn Đá cầu cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: Câu lạc bộ Phan Châu Trinh, số 405 Phan Châu
Trinh
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 1520/9/2019

: iểm tra chuyên đề công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại
các trường mầm non.
Thành phần: Theo Quy t định Phòng GD ĐT
Địa điểm: Tại các trường mầm non
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 17/10/2019
(14h00)

: Họp TĐ, HLV môn cầu lông, bơi lội cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
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Địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn Huệ
(Tổ THCS phụ trách)
Ngày 18/10/2019
(14h00)

: Tổ chức thao giảng, chuyên đề môn Thể dục cấp quận
Thành phần: Giáo viên các trường TH, THCS
Địa điểm: Trường THCS Lý Thường iệt, số 409 Trưng
Nữ Vương.
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 18/10 –
ngày 26/10/2019

: Tham gia Tập huấn cho giáo viên ti ng Anh về phương
pháp, kĩ năng đọc truyện ti ng Anh để phát triển ngôn ngữ
cho học sinh tiểu học.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 21/10 –
ngày 05/11/2019

: Thi đấu môn Bóng rổ nam cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Nhà Đa năng trường THCS Lý Thường iệt
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 21/10 –
ngày 05/11/2019

: Thi đấu môn Bóng rổ nữ cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Nhà Đa năng trường THCS Lý Thường iệt
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 21/10 –
ngày 25/11/2019

: Thi đấu môn Cầu lông cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: Câu lạc bộ Phan Châu Trinh, số 405 Phan Châu
Trinh
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 22/10 –
ngày 23/10/2019

: Tập huấn nâng cao năng lực phát triển ngôn ngữ cho trẻ
mầm non.
Thành phần: Theo công văn.
Địa điểm: hách sạn Grandvrio City, Đống Đa.
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 22/10 –
ngày 25/10/2019

: Tập huấn công tác tự đánh giá chất lư ng giáo dục cơ sở
giáo dục.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ kiểm tra phụ trách)

Ngày 25/10/2019

: iểm tra công tác quản lý và nâng cao chất lư ng chăm sóc
và giáo dục trẻ và Đề án sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020
trên địa bàn thành phố.
Thành phần và địa điểm: Theo quy t định.
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(Tổ MN phụ trách)
Từ ngày 25/10 ngày 26/10/2019

: Tham gia Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và phổ
bi n quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 26/10/2019

: Chuyên đề dạy học theo định hư ng phát triển năng lực học
sinh Tiểu học.
Thành phần: Theo công văn.
Địa điểm: Tại Tiểu học Phù Đổng
(Tổ TH phụ trách)

Từ ngày 29/10 –
ngày 31/10/2019

: Nắm tình hình các trường mầm non công lập thực hiện thí
điểm thu nhận trẻ dư i 18 tháng tuổi.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 29/10 –
ngày 31/10/2019

: Sở GDĐT kiểm tra việc đổi m i phương pháp dạy học, chất
lư ng học sinh tại các trường tiểu học.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 31/10/2019

: Tổ chức “Hội thảo công tác đảm bảo an toàn trong các cơ sở
GDMN”.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn triệu tập
(Tổ MN phụ trách)

Trên đây là
Đào tạo./.

hoạch công tác tháng 10 năm 2019 của ngành Giáo dục và

Nơi nhận:
- Các đơn vị, trường học;
- Lưu: VT, THTĐ.
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