
1 

 

SỞ GD -ĐT NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 

 

Số:  98/KH-THPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cửa Lò, ngày 01  tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 09 NĂM 2021 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 

Tổ chức tốt việc dạy - học trực tuyến. Tăng cường công tác tuyên truyền cho việc dạy 

trực tuyến và các chủ trương của ngành. 

Quán triệt nhiệm vụ năm học mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ 

chức đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Hội CMHS, Hội nghị Công chức – Viên chức và người 

lao động. 

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức và pháp luật cho học sinh. 

III. Nhiệm vụ cụ thể tháng: 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, QP-AN, thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, thực hiện QCDC: 

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên: 

Quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên các văn bản sau: Chị thị về nhiệm vụ năm 

học 2020 – 2021 của UBND tỉnh Nghệ An, của BTV thị ủy Cửa Lò. Hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục, của Sở GD và ĐT Nghệ An (đc Hải). 

Thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về “ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” (ĐC 

Hải triển khai). 

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” (BGH, 

BCH công đoàn). 

Hoàn thiện quy chế trong nhà trường (BGH, BCH công đoàn). 

Kiện toàn Đội Tự vệ cơ quan, Ban ANTTH. Xây dựng kế hoạch của đội tự vệ 

và Ban ANTH (ĐC Hoàng). 

Đăng ký thi đua năm học 2021 -2022. 

Thành lập Ban truyền thông của trường để tăng cường công tác tuyên truyền về 

ngành giáo dục, trong đó đặc biệt chú ý công tác dạy học trực tuyến. Tích cực đấu tranh 

với các biểu hiện sai lệch, đưa thông tin không chính xác trên mạng internet, các thông 

tin đi ngược lại các kế hoạch của ngành. 

1.2. Đối với học sinh: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp 

luật cho học sinh: 

- Triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về “ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” (ĐC Hải). 
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- NGLL: Giáo dục truyền thống nhà trường cho học sinh (ĐC Hoàng). 

- Tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho học sinh (ĐC Hoàng). 

2. Công tác chuyên môn (ĐC Tuấn Anh) 

2.1. Triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục trong điều kiện dạy học trực tuyến: Mỗi 

buổi học 4 tiết vào buổi chiều, từ 13h đến 17h. Buổi tối từ 21h đến 22h: Bồi dưỡng HSG. 

2.2. Tăng cường công tác quản lý dạy học trực tuyến. 

2.3. Triển khai công tác bồi dưỡng HSG. 

3. Công tác Lao động, cơ sở vật chất, ANTH, YTHĐ (ĐC Hoàng) 

3.1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19.  

3.2. Vệ sinh, trang trí chuẩn bị cho năm học mới. 

3.3. Rà soát và bàn giao cơ sở vật chất đầu năm học. 

3.4. Chuẩn bị CSVC phục vụ công tác KĐCL và trường chuẩn QG. 

3.5. Triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. 

4. Công tác đoàn thể: 

4.1. Công đoàn: (ĐC Linh) 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị CNVC năm học 2021-2022. 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lao động tốt và thực hiện tốt ứng xử 

chuẩn mực trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Tiếp thu các ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên để phản ánh với BGH. 

4.2. Đoàn trường: (ĐC Thanh) 

- Chuẩn bị cho học sinh các điều kiện để đại hội chi đoàn,  Đại hội đoàn trường năm 

học 2021 – 2022. 

- Cùng với BGH kiểm tra chặt chẽ nề nếp học sinh học trực tuyến.  

5. Công tác KĐCL: 

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục để đoàn kiểm tra vào tháng 9. 

6. Nhóm văn phòng: 

- Phân công nhiệm vụ đầu năm học.  

- Bảo vệ trường: Thực hiện các quy định của phòng chống Covid – 19. Trang phục 

luôn gọn gàng, phòng bảo vệ phải luôn sạch sẽ.  

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 

 

Ngày Nội dung công việc Phân công 

01 

 

Sáng: 8h00’: Tựu trường (trực tuyến). 

 

BGH 

02 Nghỉ Lễ  

03 Chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022 BGH 
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04 
8h00’: Họp cấp ủy. 

9h00’: Họp chi bộ, cơ quan tháng 9. 
BGH 

05 
Khai giảng năm học 2021 – 2022 

(trực tuyến, Sở tổ chức chung cho toàn tỉnh) 
BGH 

Từ 05-30 Dạy học trực tuyến BGH 

11 Hội ý Ban thi đua, GVCN, SHL BTĐ và GVCN 

18 Hội ý Ban thi đua, GVCN, SHL BTĐ và GVCN 

19 Hội nghị Ban đại diện CMHS các lớp BGH, GVCN 

22 Hội nghị CB, VC cấp tổ BGH, BCH CĐ 

25 Hội ý Ban thi đua, GVCN, SHL BTĐ, GVCN 

 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Tổ CM, Các đoàn thể; 

- Toàn thể CB, GV (Qua hộp thư); 

- Lưu HS, VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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