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Số: 932 /KH-PGDĐT

Ngũ Hành Sơn, ngày 01tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 12 năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Kế hoạch số 3558/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
của ngành Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng kế
hoạch công tác tháng 12 năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ
Hành Sơn với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội
Nhân dân Việt Nam (22/12) và ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tổ chức sinh
hoạt chủ điểm Ngày thế giới phòng chống AIDS và Ngày Dân số Việt Nam.
2. Chỉ đạo các trường học triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp; tổ chức tổng dọn vệ sinh; xây dựng phương
án đón học sinh trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid 19.
3. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các trường phối hợp với Công an bổ sung
mã định danh của học sinh để chuẩn bị triển khai tiêm mũi 2 và cập nhật kết quả
tiêm mũi 1 của học sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu.
4. Tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ Chương trình giáo
dục phổ thông 2018 các môn; tập huấn nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu
và bảo vệ môi trường trong trường mầm non;
5. Tiếp tục tổ chức các môn còn lại Tập huấn Modul 4 cho Cán bộ quản lí,
GV văn hóa lớp 1.
6. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố tổ chức.
7. Kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn sau dịch Covid 19.
8. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.
9. Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng
tổ chức đảng, đảng viên cơ quan và đánh giá công tác của CBCCVC Phòng
GDĐT năm 2021. Hội nghị công chức, viên chức năm 2022.
10. Đón đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm
2021.
11. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị phòng
học thông minh cho trường THCS Huỳnh Bá Chánh.
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12. Tiếp tục thực hiện chấm chọn sản phẩm video hỗ trợ phụ huynh “Vui
học cùng con” theo KH 639/KH-PGDĐT (tuần 7-8) và Tổ chức tổng kết Hội thi
Xây dựng video hỗ trợ phụ huynh “Vui học cùng con”.
13. Học sinh các trường THCS tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp
thành phố năm 2021.
14. Rà soát tình hình đội ngũ CBGVNV năm học 2021-2022.
15. Tiếp tục theo dõi, triển khai công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
năm 2021.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
Thời gian

Nội dung

Từ ngày 01/12/2021

Tiếp tục tổ chức các môn còn lại Tập huấn Modul 4 cho
đến ngày 02/12/2021 Cán bộ quản lí, GV văn hóa lớp 1
Từ ngày 01/12/2021

Tham gia Cuộc thi KHKT cấp thành phố năm 2021 (theo
đến ngày 04/12/2021 kế hoạch).
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 và Ngày
đến ngày 11/12/2021 Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Từ ngày 01/12/2021

Ngày 04/12/2021

Hạn cuối các trường tiểu học nộp video bài giảng Đợt 2
(Từ tuần 10 đến Tuần 18)

- CBQL và GV các trường mầm non trên địa bàn quận
tham gia tập huấn triển khai thực hiện nội dung thích ứng
đến ngày 08/12/2021 với BĐKH và BVMT trong các cơ sở GDMN
Từ ngày 06/12/2021

- Các trường MN, TH, THCS Báo cáo kết quả thực hiện
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
(kèm hình ảnh minh họa các hoạt động tổ chức triển khai
chương trình về địa chỉ dinhduchoanh@moet.edu.vn
Ngày 07/12/2021

- 08 giờ 00 phút. Bồi dưỡng đại trà các Mô đun chương
trình GDPT 2018 môn Lịch sử& Địa lý(theo Công văn
173/PGDĐT-THCS, ngày 16 tháng 3 năm 2021 của
Phòng GDĐT).
Hình thức: Trực tuyến, mỗi trường là 01 điểm cầu

Ngày 09/12/2021

- 08 giờ 00 phút: Bồi dưỡng đại trà các Mô đun chương
trình GDPT 2018 môn Hoạt động trải nghiệm và hướng
nghiệp (theo Công văn 173/PGDĐT-THCS, ngày 16
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tháng 3 năm 2021 của Phòng GDĐT).
+ Hình thức: Trực tuyến, mỗi trường là 01 điểm cầu
+ Thành phần: Giáo viên được phân công tổ chức hoạt
động môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp lớp 6,
Giáo viên chủ nhiệm lớp 7,8,9.
- Các trường THCS gửi đề đề xuất khảo sát học sinh giỏi
lớp 9 các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn,
Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý về qua email
dinhduchoanh@moet.edu.vn.
- Các trường THCS gửi Kế hoạch và lịch kiểm tra học
kỳ I (T. Hoành nhận).
Ngày 10/12/2021

- Các trường TH, THCS nộp Báo cáo chia sẻ kinh
nghiệm Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận
(T. Ngọc nhận)
- 15 giờ 00 phút: Họp ban ra đề khảo sát học sinh giỏi
lớp 9 lần 2 (Theo quyết định).
- 08 giờ 00 phút: Bồi dưỡng đại trà các Mô đun chương
trình GDPT 2018 Âm nhạc, Công nghệ (theo Công văn
173/PGDĐT-THCS, ngày 16 tháng 3 năm 2021 của
Phòng GDĐT).

Ngày 12/12/2021

+ Hình thức: Trực tuyến, mỗi trường là 01 điểm cầu
+ Thành phần: Tất cả giáo viên được phân công dạy học
môn Âm nhạc, Công nghệ
- Trường TH Lê Bá Trinh viết bản tin, báo cáo các hoạt
động công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ kèm
theo các hình ảnh tiêu biểu (T.Hoành nhận).

Ngày 14/12/2021

Hạn cuối các trường MN, TH, THCS lập danh sách sản
phẩm tham gia dự thi Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện
tử e-Learning” gửi về Phòng GDĐT bằng file scan có
dấu và gửi file excel mềm danh sách sản phẩm qua email
dinhduchoanh@moet.edu.vn tại (theo Công văn
648/PGDĐT-THCS ngày ngày 11 tháng 9 năm 2021)
Các trường THCS Báo cáo số lượng tham gia cuộc thi
“sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống tệ nạn ma
túy trong học đường năm 2021 tại link:
https://bit.ly/3fXK7r5 (T. Hoành phụ trách link)

Từ ngày 14/12/2021

Kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 lớp 9 (dự
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đến ngày 18/12/2021 kiến).
Kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác kiểm tra cuối
học kỳ I tại các trường THCS.
Ngày 15/12/2021

Ngày 18/12/2021

Các trường báo cáo tình hình học sinh bỏ học, học sinh
có nguy cơ bỏ học về Phòng GDĐT (T. Dũng nhận).
14 giờ 00 phút: Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp
vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn (theo
Công văn 611/KH-PGDĐT; Công văn 650/PGDĐTTHCS) các trường cấp THCS gồm:
- Môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại trường
THCS Huỳnh Bá Chánh;
- Môn Giáo dục thể chất tại trường THCS Lê Lợi.

Từ ngày 20/12/2021

Kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn sau dịch
đến ngày 24/12/2021 Covid 19
Ngày 31/12/2021

Dự kiến tổ chức tổng kết Hội thi Xây dựng video hỗ trợ
phụ huynh “Vui học cùng con”

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- VP UBND quận;
- Lãnh đạo Phòng;
- Các bộ phận công tác của Phòng;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, THHC(01).
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