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             Vĩnh Lộc, ngày       tháng 9 năm 2020 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo 

dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 12672/UBND-VX ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành 

Giáo dục;   

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ- SGDĐT ngày11/9/2020 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của 

ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá;  
 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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KẾ HOẠCH 

Công tác năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /9/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của 

ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc) 

  

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Toàn ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển khai nhiệm vụ năm học 

2020-2021; kế hoạch hành động của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về việc thực 

hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tham gia chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Tổ chức khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; tổ 

chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”. 

Phát động “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng Khuyến học”; triển khai 

phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS 

trong các đơn vị, trường học. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm học; xây dựng Quy chế làm 

việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể; Quy chế dân chủ 

cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ trường học; kế hoạch phòng chống tham nhũng,... 

Các trường học, cơ sở giáo dục tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu 

quả công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục 

từng bậc học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

  Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong việc quản lý thu - chi, không để xảy ra 

tình trạng lạm thu tại các nhà trường và cơ sở giáo dục. Tổ chức kiểm tra đầu năm học tại 

các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện. 

Các trường học, cơ sở giáo dục xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm khắc phục những tồn tại trong các năm học 

trước; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản 

thu tại các nhà trường, cơ sở giáo dục đúng quy định.  

Các nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2020- 2021 và tiến hành kiện 

toàn tổ chức Đoàn, Đội, Hội hoàn thành trước ngày 30/9/2020; xây dựng quy chế làm 

việc, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ trường học, ...  

Tổ chức triển khai các chuyên đề đã được tập huấn tại Sở GD&ĐT cho cán bộ, 

giáo viên. 

Ban Thường vụ huyện uỷ, Thường trực HĐND- UBND huyện; Lãnh đạo, cán bộ  

phòng GD&ĐT dự khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại các nhà trường và cơ sở giáo 

dục trên địa bàn huyện.  
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Tham mưu UBND huyện ra quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 

2020- 2021 của Ngành GD&ĐT Vĩnh Lộc.  

2. Kế hoạch cụ thể 

 Khai giảng năm học 2020-2021: Ngày 05/9/2020 (Thứ Bảy) tất cả các trường 

mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX (hệ BTVH) tổ chức 

khai giảng. 

Ngày bắt đầu học kỳ I của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 05/9/2020. 

Tập trung củng cố, ổn định nền nếp hoạt động trong các nhà trường; tăng 

cường công tác vệ sinh trường, lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, phòng 

chống dịch Covid-19. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong toàn 

ngành. 

Các đơn vị, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 

học; đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021; kiện toàn các tổ chức đoàn thể 

trong trường học theo quy định. 

Phát động phong trào phòng, chống Ma túy HIV/AIDS trong các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn toàn tỉnh (đợt 1) năm học 2020-2021. 

 Hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021. 

 Cấp THCS triển khai kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2020- 2021. 

   Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn ở các nhà trường trong huyện. 

 Duyệt kế hoạch năm học 2020-2021 cho các trường MN, TH, THCS,TH&THCS 

TTGDNN- GDTX trong huyện. Duyệt hồ sơ chuyên môn cho các nhà trường (duyệt sổ 

điểm thời khóa biểu, kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, kế hoạch dạy thêm THCS). 

  Thi chọn, tổ chức tập huấn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hoá cấp 

huyện dự thi tỉnh năm học 2020-2021. 

 Thẩm định các điều kiện để cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường(nếu 

có). 

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo Hội nghị CBCC, 

VC năm học 2020- 2021 tại các nhà trường trong huyện; xây dựng các chỉ tiêu thi đua, 

đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020- 2021. 

  Các cấp học tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Tổ chức Hội nghị về nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn đối với bậc THCS. 

Tập huấn GV về điều chỉnh quy mô xây dựng diễn đàn trên mạng về dạy học và  

kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS. 

Kiểm tra công tác quản lý, công tác chuyên môn, hồ sơ sổ sách đầu năm tại các 

nhà trường trong huyện. 

 Chỉ đạo các đơn vị tiến hành điều tra, cập nhật số liệu PCGD-XMC trên phần 

mềm. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và đề nghị huyện kiểm tra công nhận 

PCGD năm 2020, cập nhật chính xác Cơ sở dữ liệu ngành. 

Tiếp tục cung ứng đầy đủ hồ sơ, sổ sách đầu năm cho các đơn vị. 
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Chỉ đạo các trường thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách đúng quy định. 

Xây dựng, triển khai hướng dẫn các nhà trường tiêu chí về công tác thi đua trong 

năm học 2020- 2021, tổ chức hoạt động cụm thi đua theo Quyết định của Huyện. 

Chọn cử giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học năm học 2020- 2021. 

  Báo cáo thống kê tình hình đầu năm học (ngày 06/9/2020). Tổng hợp tình hình sau 

khai giảng năm học mới báo cáo Sở GD&ĐT. 

Các Cụm thi đua các bậc học trong huyện tổ chức họp cụm lần thứ nhất.  

  

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Toàn ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực 

hiện tuần lễ “Học tập suốt đời” và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã, 

phường, thị trấn; phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ 

niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục (15/10), chào mừng Ngày thành lập 

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Ngành 

giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10). 

Triển khai tập huấn các chuyên đề cho giáo viên các bậc học. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các 

hoạt động hướng tới kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  

Triển khai cập nhật số liệu PCGD-XMC trên phần mềm.  

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai nhiệm vụ năm học theo 

Chỉ thị của Bộ, của Tỉnh, của Huyện. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày 

Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 

lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tổ chức khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; tổ 

chức tuần lễ “Học tập suốt đời” (từ ngày 01-10/10/2020). 

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp Tiểu học. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. 

  Tổ chức kiểm tra công tác tự đánh giá đối với các trường học. 

  Các xã, thị trấn hoàn thành việc cập nhật số liệu  Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ  

năm 2020 trên phần mềm của Bộ (xong trước ngày 23/10/2020). Kiểm tra công nhận 

PCGD,XMC. 

  Tham gia thi Tìm hiểu về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành 

cho học sinh phổ thông (do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát động). 

  Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng chuẩn quốc gia đối 

với các bậc học.  



4 

 

 Tổng hợp thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 báo cáo UBND 

huyện; phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch lập dự toán ngân sách năm 2021. 

  Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS và TTGDNN- GDTX hoàn chỉnh các 

loại hồ sơ đồng thời kiểm tra sổ sách cá nhân, hồ sơ chuyên môn của từng cán bộ, giáo 

viên trong đơn vị. 

  Hội nghị thi đua, giao ban lần thứ nhất năm học 2020-2021 tại Hà Trung (cụm 8 

huyện đồng bằng và trung du). 

  Các bậc học MN, TH, THCS hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho phần mềm CSDL 

ngành theo quy định ,củng cố, bổ sung hồ sơ tự đánh giá chất lượng trường. 

   Các Trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch năm học 2020- 2021. 

  Báo cáo thống kê số trường, lớp, HS đầu năm học 2020- 2021 về Sở GD&ĐT. 

  Tổng hợp báo cáo đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành. 

   Kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS (Có kế hoạch cụ thể). 

 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11); kỷ niệm ngày thành lập trường và đón nhận phần thưởng cao quý của 

Đảng, Nhà nước. 

Qua các hoạt động chào mừng và  kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày thành 

lập trường, giáo dục cho học sinh truyền thống “Tôn sư - trọng đạo”, "Uống nước nhớ 

nguồn"; tình yêu mái trường, thương yêu bè bạn, thi đua học tập và rèn luyện tốt.    

 Các nhà trường, cơ sở giáo dục rà soát chương trình, điều chỉnh các hoạt động 

dạy và học theo nhiệm vụ năm học; tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, triển khai 

thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; thực hiện nền nếp, chuyên môn tại 

các nhà trường trong huyện. 

2. Kế hoạch cụ thể 

Chỉ đạo, tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 

- 20/11/2020) tại phòng GD&ĐT, các nhà trường và cơ sở giáo dục trong huyện theo 

hướng dẫn của Ngành GD&ĐT.  

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học Mầm non, Tiểu học và 

THCS. 

Tham gia Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh; Viết thư 

quốc tế UPU lần thứ 50. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng 38 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam.  
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Các nhà trường và cơ sở giáo dục đánh giá, sơ kết phong trào thi đua “Hai tốt”,  

sơ kết 3 tháng thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học. 

Chỉ đạo các trường THCS tổ chức Hội thảo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện kiểm tra công tác xây dựng xã hội 

học tập các xã, thị trấn trong huyện. 

Tổng hợp công tác thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2020- 2021 theo chỉ 

đạo của Sở GD&ĐT. 

  Chỉ đạo các trường hoàn thành hồ sơ tự đánh giá chất lượng trường, đề nghị đánh 

giá ngoài một số trường. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra việc dạy thêm, học thêm, thu chi ngoài ngân 

sách. 

  Tổ chức các hoạt động Ngày Di sản văn hoá - Ngày về nguồn vào dịp 

23/11/2020. 

  Kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn; kiểm tra công tác kiểm định chất 

lượng chất lượng tại các trường MN, TH, THCS, TH &THCS. 

 

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ 

niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12). 

; hoạt động theo chủ đề "Thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chỉ đạo nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học 

sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học. 

   Tổ chức phát động, triển khai đợt 2 tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS 

theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học; tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các nhà trường và 

cơ sở giáo dục trong huyện.  

 Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình, chế độ kiểm tra 

thường xuyên, kiểm tra định kỳ của giáo viên đối với học sinh, nhất là xếp loại văn hoá 

tại các trường THCS, TTGDNN- GDTX.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông tư số 36/2017/TT - BGDĐT ngày 28/12/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối cơ sở giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Các trường học và cơ sở 

giáo dục thực hiện kiểm kê tài sản và thanh quyết toán tài chính năm 2020. 

  Tiếp tục chỉ đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển HSG các môn văn hóa 

lớp 9 dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.  
 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Hướng dẫn học sinh tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học 

sinh trung học. 



6 

 

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9, lớp 12 THPT, 

BTTHPT năm học 2020-2021; 

 Các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tham gia kỷ niệm ngày thành lập 

QĐND và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.  

  Tập trung chỉ đạo các bậc học nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các 

hoạt động dạy và học, tiếp tục rà soát việc thực hiện chương trình, kiến thức đảm 

bảo để kiểm tra cuối học kỳ I (theo lịch của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT).  

Tổ chức kiểm tra hết học kỳ I năm học 2020 - 2021 theo tinh thần đổi mới công 

tác kiểm tra đánh giá, theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

Chỉ đạo các nhà trường tự kiểm tra về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và 

xây dựng trường chuẩn quốc gia và báo cáo Tỉnh về kiểm tra thẩm định. 

Hoàn chỉnh hồ sơ PCGD, XMC đề nghị Tỉnh kiểm tra công nhận.  

  Các trường TH, THCS, TH&THCS trong toàn huyện tiếp tục bổ sung nâng cao 

chất lượng thư viện chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Các trường thống kê báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục báo cáo 

Phòng GD&ĐT; đăng ký đánh giá ngoài đối với các trường theo kế hoạch. 

Hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 

học 2021 - 2022; quyết toán tài chính năm 2020; triển khai thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2021. 

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học trong học kỳ; kiểm tra hành chính, 

kiểm tra chuyên môn các trường MN, TH, THCS, TH&THCS. 

 

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021 
 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Toàn ngành phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng 

thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới chào mừng kỷ niệm lần 

thứ 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2021). 

; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học 

kỳ II năm học 2020-2021.  

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 

(9/1). Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học đối với các nhà 

trường; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra việc đánh giá xếp loại 

học kỳ I, bảo quản và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học theo chương trình đổi 

mới giáo dục phổ thông. 

  Tham mưu cho BCĐ xây dựng XHHT tiếp tục tổ chức triển khai đại trà Quyết 

định số 281/QĐ-TTg về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng 

họ, cộng đồng đến năm 2020. 
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  Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây 

dựng trường học có nếp sống văn hoá ở tất cả các cấp học. Chú trọng công tác bồi 

dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

  Tổ chức Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020; các 

nhà trường rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm học; tiếp tục chỉ đạo, triển khai 

đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ II.  

  Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện các hoạt động 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Các đơn vị, trường học phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” 

chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới chào mừng 

kỷ niệm lần thứ 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 Toàn ngành hoàn thành chương trình học kỳ I; triển khai nhiệm vụ học kỳ 

II theo quy định: 
- Ngày kết thúc học kỳ I: 16/01/2021 (TT HTCĐ trước ngày 30/3/2021); 

- Ngày bắt đầu học kỳ II: 18/01/2021 (TT HTCĐ trước ngày 03/4/2021); 

- Hội nghị Sơ kết học Kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-

2021, cấp tỉnh (cuối tháng 01/2021).. 

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo hướng 

phát triển năng lực người học, đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên; sơ kết học kỳ I, 

triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020- 2021. 

Thu và tổng hợp Báo cáo sơ kết học kỳ I của các đơn vị, trường học. Phòng 

GD&ĐT báo cáo Sơ kết học kỳ I về Sở GD&ĐT. 

Tham gia Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo dục Mầm non. 

  Cụm thi đua của các bậc học trong huyện rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch thi đua học kỳ I, giải pháp thực hiện cho học kỳ II năm học 2020-2021. 

 Lãnh đạo phòng GD&ĐT dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học 

kỳ II năm học 2020-2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.  

  

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2); tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân” Tân Sửu 2021. 

Hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện các hoạt động trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu theo quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, 

Sở GD&ĐT; củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học trước và sau thời gian 

nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. 

 

  Chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua hướng tới kỷ 

niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tập trung nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn.   
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 2. Kế hoạch cụ thể 

  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), các hoạt động “Mừng Xuân” 

Tân Sửu 2021. 

Chỉ đạo các nhà trường triển khai Tháng truyền thông phòng, chống ma túy-

HIV/AIDS đợt 2 năm học 2020- 2021.  

  Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 

2021-2022 với các nhà trường. 

 Kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS. 

 

   VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày 

Quốc tế Phụ nữ (8/3), Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; tổ 

chức tốt các hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của 

ngành.  

  Kiểm tra chuyên môn từng giáo viên, kết hợp rà soát, đánh giá phân loại cán bộ 

giáo viên.  

  Chỉ đạo Trung tâm học tập Cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện sơ kết học kỳ 

I, báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

báo cáo Sở. 

2. Kế hoạch cụ thể 

  Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kiểm tra các hoạt động 

giáo dục theo chủ đề, chủ điểm và các hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường học. 

 Các cấp QLGD tiến hành tự kiểm tra nội bộ để đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện 

các cuộc vận động và chủ đề năm học. 

 Các đơn vị trường học tổ chức chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;  

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 

 Tổ chức Sơ kết học kỳ I tại các Trung tâm Học tập Cộng đồng. 

 Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp BTTHPT.  

  Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 

2021-2022 với Sở GD&ĐT. 

  Kiểm tra việc thực hiện dạy học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học. 

  Chuẩn bị tốt các nội dung tham dự Hội nghị giao ban theo cụm thi đua. 

  Cụm thi đua bậc THCS tổ chức giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8. 

 Các nhà trường chấm SKKN năm học 2020- 2021, nạp về Phòng GD&ĐT 

SKKN xếp loại A. 

 Chỉ đạo các nhà trường và cơ sở giáo dục tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

các cuộc vận động, các phong trào thi đua và chủ đề năm học. 
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 Kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS. 

 

VIII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Hoàn toàn miền Nam 

thống nhất Đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Duy trì nề nếp dạy và học, quy chế chuyên môn; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ 

trường học, đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh cuối học kỳ và cả năm học. Tăng 

cường kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn tại các trường trong huyện; tổ chức rà 

soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các nhà trường.  

          Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường và cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định 

về công khai theo Thông tư số 36/2017/TT - BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo quốc dân; kiểm tra việc cụ thể hoá các nội dung và thời điểm công 

khai tại các nhà trường. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. 

 Các Cụm thi đua của các bậc học trong huyện đánh giá, bình xét thi đua năm học 

2020-2021 cho các nhà trường. 

Tham mưu HĐKH, SK huyện Chấm SKKN, tổng hợp kết quả đánh giá SKKN 

năm học 2020-2021. 

  Tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 THCS, lớp 12 BTTHPT. Chỉ đạo ôn thi 

tốt nghiệp BTTHPT. 

 Bậc học mầm non tổ chức kiểm tra, đánh giá các tiêu chí trường học đảm bảo an 

toàn, phòng chống tai nạn thương tích; tổ chức hội thảo lựa chọn mô hình tiêu biểu 

trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” để nhân 

rộng trong toàn huyện trong những năm tiếp theo. 

 Chỉ đạo các đơn vị, trường học tự đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động 

và và các phong trào thi đua.  

 Đề nghị Sở GD&ĐT đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn quốc gia cho các 

trường theo kế hoạch. 

  Các trường TH, THCS, TH&THCS trong toàn huyện tiếp tục bổ sung nâng cao 

chất lượng thư viện chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 Chỉ đạo các nhà trường tổ chức đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn 

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên. Tổng hợp đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu 

trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên của các đơn vị trường học. 

 Tổ chức giao lưu các câu lạc bộ học sinh tiểu học(Nếu có điều kiện). 

 Kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS. 
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IX. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Toàn ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ 

niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); Ngày sinh 

nhật Bác Hồ (19/5). 

Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học hoàn thành chương trình giảng dạy 

học kỳ II và cả năm học; hoàn tất hồ sơ học sinh, giáo viên, nhà trường thực hiện tốt 

công tác xét công nhận học sinh TN THCS, hoàn thành Chương trình Tiểu học và tiến 

hành tổng kết năm học 2020-2021 theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Hướng dẫn các nhà trường học xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hè 

năm 2021; phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn chuẩn bị bàn 

giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. 

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tham mưu cho Ban chỉ đạo thi cấp huyện chỉ đạo kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Tổ chức khảo sát các danh hiệu thi đua của một số nhà trường. 

Thu, tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng, tổ chức xét, đề nghị các danh hiệu tập 

thể và cá nhân năm học 2020-2021. 

  Cụm thi đua 8 huyện đồng bằng, trung du tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2 

năm học 2020-2021 tại Hà Trung. 

 Tổ chức kỳ kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 nghiêm túc, đúng hướng 

dẫn của Sở GD&ĐT.  

 Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2020-2021 của 

giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) (trước 

ngày 25/5/2021. 

 Chỉ đạo các nhà trường kiện toàn ban phòng chống lụt bão và chuẩn bị tốt các 

điều kiện để phòng chống lụt bão; công tác trực hè, xây dựng phương án bảo vệ tài sản 

trong  hè. 

 Hội đồng TĐ-KT Ngành GD&ĐT xét đề nghị thi đua khen thưởng năm học 2020-

2021.  

Các trường học trong huyện nạp báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021. Hoàn 

thành báo cáo cuối năm cho CSDL ngành. 

  Kiểm tra chuyên đề tại các trường MN, TH, THCS, TH&THCS. 

 

X. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), tháng hành động 

vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam.Toàn ngành tập trung chỉ đạo và hoàn thành 
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việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021. 

Hướng dẫn cho các trường THCS, TH&THCS chuẩn bị công tác tuyển sinh vào 

lớp 6 năm học 2021-2022, thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

2. Kế hoạch cụ thể 

Tham mưu Ban chỉ đạo thi cấp huyện chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2021- 2022. 

Chỉ đạo các trường TH, THCS trên địa bàn toàn huyện thực hiện xét công nhận 

hoàn thành chương trình Tiểu học và xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 trước 

ngày 15/6/2021. 

  Chỉ đạo các nhà trường trong huyện chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch 

phát triển giáo dục năm học 2021-2022. 

Phòng GD&ĐT nạp báo cáo Tổng kết năm học 2020- 2021 về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (trước ngày 5/6/2021). 

Tổng hợp báo cáo hồ sơ thi đua khen thưởng về Sở GD&ĐT, Hội đồng TĐKT 

huyện. 

Kiểm tra việc thực hiện và thống kê tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng 

đầu năm 2021 của các TTHTCĐ. 

  Đánh giá, xếp loại CBGV năm học 2020-2021. 

Xây dựng kế hoạch, chọn cử cán bộ, giáo viên các bậc học tham dự tập huấn hè 

2021 (do Sở GD&ĐT tổ chức). 

     Tổng hợp báo cáo kiểm kê cuối năm học 2020-2021. 

 

XI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7): 

công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng. 

Toàn ngành tập trung hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm học 2021-2022 (trước ngày 31/7/2021).  

   Chuẩn bị nội dung tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 

2021-2022 trên phạm vi toàn huyện; xây dựng kế hoạch năm học theo bậc học; xác định 

các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hoạt động của toàn 

ngành. 

  Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm lại, 

bổ nhiệm mới, điều động, thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các 

trường học trên địa bàn huyện. 

  Tập trung các điều kiện phục vụ cho công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2021-

2022; Chỉ đạo các nhà trường tham mưu cho địa phương tăng cường CSVC trường học; 

huy động các nguồn lực tập trung cho giáo dục và đào tạo; xây dựng phương án bố trí 

đội ngũ cán bộ, giáo viên năm học 2021-2022.  
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  Triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 theo kế hoạch của HĐND và UBND 

huyện; lập kế hoạch thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện đã giao 

cho Ngành trong năm 2021. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 Hướng dẫn, chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS , TH&THCS thực hiện công tác 

tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trước 31/7/2021; riêng đối với 

GDNN- GDTX trước 31/8/2021.  

 Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên 

đề hè 2021 (do Sở GD&ĐT tổ chức). 

Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, CBQL hè 2021 trên địa bàn huyện. 

 Chỉ đạo các trường làm tốt công tác trực hè, phòng chống cháy, nổ, mưa, bão, 

bảo vệ tài sản và vệ sinh trường lớp trong thời gian nghỉ hè. 

 

XII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Tiếp tục 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; chỉ đạo các 

nhà trường tham mưu cho địa phương tăng cường CSVC trường học; huy động các 

nguồn lực tập trung cho giáo dục và đào tạo. 

     Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhiệm vụ năm học 2021-2022 về đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, về CSVC, trang thiết bị dạy học; về các nguồn 

lực, về tài chính và kế hoạch xã hội hoá giáo dục theo quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

      Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển 

khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc. 

2. Kế hoạch cụ thể 

Tổ chức cho học sinh ôn tập và thi lại, xét lên lớp cho học sinh theo quy định. 

 Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-

2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao 

thưởng cho giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng 

học sinh giỏi năm học 2020-2021. 

Tiếp tục thực hiện tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới về cơ sở vật chất; hướng dẫn các nhà 

trường  xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022. 

 Thực hiện ngày tựu trường đúng thời gian quy định. 

 Tổ chức các lớp tập huấn hè 2021 cho cán bộ, giáo viên các bậc học. 

 Các Trung tâm HTCĐ kết thúc năm học 2020-2021 muộn nhất là ngày 

20/8/2021. 

 Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022. 

 

*Lưu ý: 
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1. Kế hoạch của Ngành GD&ĐT Vĩnh Lộc sẽ có điều chỉnh, bổ sung theo nhiệm 

vụ cụ thể từng tháng của Bộ, của Tỉnh, của Sở GD&ĐT và của UBND huyện (có công 

văn riêng cho từng nhiệm vụ bổ sung).  

 2. Công tác kiểm tra các nhà trường và các cơ sở giáo dục sẽ có kế hoạch cụ thể 

và triển khai riêng. 
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