UBND QUẬN HẢI CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40 /KH-PGDĐT

Hải Châu, ngày09 tháng11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 11 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Lễ Tuyên
dương – khen thưởng năm học 2019 – 2020.
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2. Tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc; Hội thi Tin học trẻ cấp
quốc gia. Tham gia chấm chọn Hội thi cấp dưỡng giỏi bậc học mầm non cấp thành
phố.
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3. Tham gia các lớp tập huấn: xây dựng môi trường học giàu ngôn ngữ và
giáo dục tình cảm; phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và
toán cho trẻ mầm non; phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết
tật; giáo dục STEM cho giáo viên cốt cán THCS, THPT; văn thư, lưu trữ; thi đua,
khen thưởng.
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4. Tham gia Hội nghị giao ban thủ trưởng các đơn vị, trường học lần thứ
nhất năm học 2020-2021 và tổng kết Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổng kết
công tác phòng chống Covid-19;
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5. Tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình
đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực
đối với phụ nữ; phòng chống ma túy, tội phạm. Triển khai các hoạt động ngày Thế
giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
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6. Nắm tình hình triển khai công tác công khai, kiểm tra nội bộ, phòng
chống tham nhũng tại các trường học.
7. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với 02 trường mầm non,
01 trường TH và 01 trường THCS.
8. Hướng dẫn các trường đánh giá ngoài theo kế hoạch của Sở GDĐT thành
phố.
9. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010
và Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ GDĐT; việc nhập
dữ liệu phổ cập giáo dục theo phần mềm của Bộ GDĐT; công tác xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục tại 13 phường.
10. Tiếp tục tổ chức thi đấu các môn trong khuôn khổ giải KHPĐ cấp quận.
Tiếp tục hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY, dạy học tự chọn.

11. Đề nghị công nhận trường học Xanh năm 2020 cho các trường Tiểu học.
Chuẩn bị các điều kiện tổng kết 5 năm thực hiện Trường học xanh giai đoạn 2015
– 2020.

12. Hướng dẫn các trường chuẩn bị hồ sơ kiểm tra Cơ quan đạt chuẩn văn
hóa năm 2020. Hướng dẫn các trường đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép
nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh.
II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Ngày 06/11/2020
(8h00)

: Họp TĐ, HLV môn bơi, cờ vua, việt dã cấp quận
Thành phần và địa điểm: Trưởng đoàn, HLV các trường TH,
THCS
Địa điểm: Trường TH Núi Thành
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 07/11/2020
(8h00)

: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Thể dục cấp THCS
Thành phần GV Thể dục các trường THCS
Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Huệ
(Tổ THCS phụ trách)
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Ngày 05/11/2020

: Tham dự tuyên truyền an ninh mạng
Thành phần: Theo công văn triệu tập
Địa điểm: Trường THCS Lê Thành Tôn, Lý Thường Kiệt
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 09/11 đến
18/11/2020

: Thi đấu môn Bóng rổ cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường tiêu học
Địa điểm: Nhà đa năng trường THCS Lý Thường Kiệt
(Tổ THCS phụ trách)
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Từ ngày 09/11 đến
13/11/2020

: 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 đường Phan
Châu Trinh
(Tổ THCS phụ trách)

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

Từ ngày 11/11 đến
13/11/2020

: Tham gia Tập huấn Giáo dục quốc phòng.
Thành phần: Theo công văn triệu tập
Địa điểm: THPT Phan Châu Trinh
(Tổ THCS phụ trách)
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Từ ngày 10/11 đến
18/11/2020

Ngày 12/11/2020
(14h00)

: Họp TĐ, HLV môn bóng đá TH, THCS cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
Địa điểm: Hội trường trường THCS Lý Thường Kiệt
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 13/11/20120
(14h00)

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

Ngày 18/11/2020
(14h00)

: Họp TĐ, HLV môn điền kinh TH, THCS cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
Địa điểm: Trường THCS Kim Đồng
(Tổ THCS phụ trách)
: Thi đấu môn Cờ vua cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường MN, TH, THCS
Địa điểm: Trường TH Lê Đình Chinh
(Tổ THCS phụ trách)

Từ 28/11/2020

: Thi đấu môn Việt dã cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Trước tiền sảnh Cung thể thao Tiên Sơn
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 28/11 đến
ngày 29/11/2020

: Thi đấu môn Bơi cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường tiểu học, THCS
Địa điểm: Bể bơi thành tích cao đường 2/9
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 05/11 đến
ngày 30/11/2020

: Kiểm tra việc thực hiện phong trào Vì cổng trường bình yên.
Thành phần: Theo kế hoạch
Địa điểm: Các trường MN, TH, THCS
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 09/11/2020

: Họp đoàn kiểm tra công tác quản lý trường THCS Hồ
Nghinh
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT
(Tổ Kiểm tra - KĐCLGD phụ trách)
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Từ ngày 27/11 đến
28/11/2020
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: Kiểm tra công tác quản lý trường THCS Hồ Nghinh
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Trường THCS Hồ Nghinh
(Tổ Kiểm tra - KĐCLGD phụ trách)
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Từ ngày 10/11 đến
ngày 11/11/2020

Ngày 03/11/2020
(14h00)

: Tham gia giao ban tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu
học cấp thành phố.
Thành phần và địa điểm: theo công văn.
(Tổ Tiểu học phụ trách)

Từ ngày 06/11 –
ngày 07/11/2020

: Tham gia tập huấn cho giáo viên về phương pháp giáo dục
kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật.
Thành phần và địa điểm: theo công văn.
(Tổ Tiểu học phụ trách)

Từ ngày 09/11 –
ngày 13/11/2020

: Sở GDĐT kiểm tra, nắm tình hình hỗ trợ công tác dạy, học
lớp 1 và công tác tổ chức kiểm tra giữa kì I tại các trường tiểu
học.
Thành phần và địa điểm: theo công văn.
(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 18/11/2020
(14h00)
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Từ ngày 03/11 đến
ngày 10/11/2020
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Ngày 17/11/2020
(7h30)

: Tham dự Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, tuyên
dương - khen thưởng năm học 2019 - 2020 và trao Giải
thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2020.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến.
(Tổ THTĐ phụ trách)
: Tổ chức Lễ tuyên dương - khen thưởng năm học 2019 –
2020 và trao thưởng các danh hiệu thi đua
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường UBND quận
(Tổ THTĐ phụ trách)
: Phối Phối hợp với liên ngành kiểm tra công tác y tế trong
trường học.
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Tại các trường MN
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 01/11 đến
10/11/2020

: Kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục tại 13 phường
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Các NLĐLTT
(Tổ MN phụ trách)
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Từ ngày 05/11 đến
07/11/2020

: Tham gia lớp tập huấn âm nhạc do Bộ GDĐT tổ chức
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
(Tổ MN phụ trách)
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Từ ngày 16/11 đến
17/11/2020
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: Tham gia Hội thảo khám phá nghệ thuật thông qua các giác
quan và cảm xúc.
Thành phần: Theo công văn triệu tập
Địa điểm: Theo công văn triệu tập
(Tổ MN phụ trách)
: Tham gia thao giảng các hoạt động thực hành chăm sóc, giáo
dục trẻ có ứng dụng thiết bị giáo dục hiện đại do Sở GD ĐT
tổ chức.
Thành phần: Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 25/11/2020

Từ ngày 09/11 đến
10/11

: Tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên cấp quận.
Thành phần: Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 25/11 đến
30/11/2020

: Tổ chức các hoạt động thao giảng cấp quận.
Thành phần: Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 27/11 đến
30/11/2020

: Tham gia Học tập mô hình bữa ăn dinh dưỡng học đường
cho trẻ mầm non
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Tỉnh Bình Dương
(Tổ MN phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

db

- VP Quận ủy;
- Ban Tuyên giáo;
- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Các trường học;
- Website ngành;
- Lưu: VT, THTĐ. Trang.
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Trần Thị Thúy Hà

