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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ tuần 10 năm học 2021 - 2022
(Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 28/11/2021)
1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần 9
a) Nội dung công việc đã thực hiện:
- Hoàn thành cơ bản nội dung công việc theo kế hoạch, 55/58 viên chức, người
lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng" năm 2021 tuần 3 (Đồng chí Nguyễn Mai Đạm, Trần Văn Thành, Lê
Xuân Song không tham gia); 53/58 viên chức, người lao động tham gia tuần 5 cuộc thi
trắc nghiệm chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (đồng chí Trần Văn Thành, Lê
Xuân Song, Nguyễn Mai Đạm, Lê Thị Thành, Phan Thị Kim Dung không tham gia).
- Không phải chuẩn bị báo cáo tham luận “Một số bài học kinh nghiệm khi
triển khai thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông
2018” nộp phòng giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đạ Huoai và Nhà
trường không tổ chức tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Dự giờ kiểm tra hoạt động dạy và học trực tuyến 02 giáo viên xếp loại Tốt;
kiểm tra toàn diện 01 giáo viên xếp loại Tốt
b) Những nội dung công việc chưa làm được, chậm trễ:
- Có viên chức liên tục không tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải
cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2021 và cuộc thi trắc nghiệm
chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
- Công tác báo cáo, cập nhật thông tin, số liệu học sinh, viên chức, người lao
động có liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 lên Bảng tính theo yêu cầu của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đạ Huoai chưa kịp thời, thiếu chính xác.
c) Những vấn đề phát sinh trong tuần:
- Kịp thời triển khai góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2018/TTBGDĐT, tổng hợp gửi phòng giáo dục và đào tạo theo quy định; kịp thời ban hành
văn bản tăng cường hiệu quả dạy học trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 và điều chỉnh Thời khóa biểu dạy học trực tuyến từ ngày 22/11/2021.
- Sáng ngày 19/11/2021, Hiệu trưởng dự họp Thường trực Hội đồng nhân
dân thị trấn; chiều ngày 19/11/2021, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng dự họp
mặt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại UBND thị trấn. Đồng chí Trần
Thị Hồng nghỉ chăm con ốm ngày 19/11/2021.
- Trong tuần phát sinh thêm 02 ca F1 và 54 ca F2, đến chiều ngày
21/11/2021 toàn trường có 04 ca F1 và 99 ca F2 là học sinh; 13 ca F2 và 14 ca F3
là giáo viên, nhân viên đang cách ly y tế theo quy định. Giải quyết chuyển đi 02
học sinh (01 học sinh lớp 5G và 01 học sinh lớp 1C).
2. Nhiệm vụ tuần 10
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Nội dung công việc
Tăng cường hiệu quả dạy học trực tuyến đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo
Công văn số 110/THTQT ngày 21/11/2021
của Nhà trường.
Báo cáo, cập nhật thông tin, số liệu học sinh,
viên chức, người lao động có liên quan đến
các ca nhiễm SARS-CoV-2 lên Bảng tính theo
yêu cầu của phòng giáo dục và đào tạo một
cách kịp thời, chính xác.
Hoàn thiện Phương án phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại trường theo hướng dẫn của
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.
Báo cáo tình hình phụ huynh tham gia BHYT cho
học sinh và đóng các khoản thu theo quy định
tính dến ngày 22/11/2021 gửi tất cả VC-NLĐ.
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội năm 2021
trực tuyến tại nhà.
Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình
phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025.
Hoàn thành Dự thảo lần thứ nhất các văn bản
phục vụ Tổng kết công tác xây dựng Đảng
năm 2021.
Nghiên cứu, góp ý Dự thảo lần thứ nhất các
văn bản phục vụ Tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2021.
Kiểm điểm tập thể Cấp ủy và các đồng chí chi ủy
viên năm 2021 trực tuyến trên ứng dựng Teams.
Tập huấn, bồi dưỡng Mô đun 5 Chương trình
giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức trực
tuyến (PHT1 phân công giáo viên dạy thay).
Nộp hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng
viên năm 2021 tổ cho Phó bí thư Chi bộ.
Tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1/2021 theo
hình thức trực tuyến tại nhà.
Dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy và học trực tuyến
giáo viên Đoàn Thị Thanh Thúy, tiết 1 lớp 3G.
Dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy và học trực tuyến
giáo viên Lê Thị Minh Thùy, tiết 3 lớp 3D.

Thời gian
thực hiện

Phân công
thực hiện

Từ ngày
22/11/2021

Tất cả giáo viên

Hàng ngày, buổi
sáng trước 9h,
chiều trước 15h

VC-NLĐ, GVCN
có liên quan;
nhân viên y tế

Trong sáng
22/11/2021

Nhân viên y tế

Trước 16 giờ
Nhân viên kế toán
ngày 22/11/2021
Từ 22-26/11/2021

Tổng
phụ trách Đội

Sáng 22/10/2021 Phó hiệu trưởng 2
Ngày 22/11/2021 Phó hiệu trưởng 1
Trước 17 giờ,
ngày 23/11/2021

Cấp ủy chi bộ

Từ 19 giờ 30,
ngày 24/11/2021

Cấp ủy chi bộ

Trước 17 giờ,
ngày 24/11/2021

Hiệu trưởng và
GVCC (L.Hường,
H.Thủy, H.Thắm)
Tổ trưởng
các tổ Đảng

25&26/11/2021

Hiệu trưởng

Sáng 25/11/202

Phó hiệu trưởng 1

23&24/11/2021

Sáng 25/11/2021 Phó hiệu trưởng 1
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Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu bài
học môn Luyện từ và câu lớp 5 theo định
Tổ trưởng chuyên
Sáng 25/11/2021
hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh
môn khối lớp 5
cấp tổ theo hình thức trực tuyến.
Các BPCT,
Lập và nộp báo cáo tháng 11/2021 về mail
Trưởng các đoàn
25/11/2021
Nhà trường.
thể, TT các tổ LĐ
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sinh hoạt
Cấp ủy và nhân
Trước 16 giờ,
chi bộ kỳ bất thường vào sáng 27/11/2021.
viên văn thư
ngày 26/11/2021
Sinh hoạt chi bộ kỳ bất thường tại hội trường. Sáng 27/11/2021 Tất cả đảng viên
Văn thư,
Lập và nộp báo cáo tháng 11/2021 về phòng
27/11/2021
Phó hiệu trưởng 1
GD&ĐT và địa phương
Lập danh sách viên chức, người lao động chưa
Trong tuần
Nhân viên y tế
tiêm vaccin mũi 2; danh sách học sinh toàn
trường tiêm vaccin Covid-19.
Tham mưu ban hành văn bản triển khai công
Trong tuần
Phó hiệu trưởng 2
tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm
học 2021-2022.
Xây dựng kế hoạch triển khai vận động “Tết
Trong tuần
Đồng chí Hoàng
vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da
cam” xuân Nhâm Dần năm 2022.
Tập trung các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ
Trong tuần
Tất cả VC-NLĐ
kế hoạch tháng 11/2021 đúng tiến độ.
Xây dựng Lịch quản lý, chỉ đạo thực hiện
Trong tuần
Hiệu trưởng
nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.
Tích cực, tự giác tham gia Cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu về Cải cách hành chính trên địa bàn
Tất cả viên chức,
Trong tuần
tỉnh Lâm Đồng" năm 2021 tuần 4 và cuộc thi
người lao động
trắc nghiệm chung tay phòng, chống dịch
Covid-19 tuần 6.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Đạ Huoai;
- ĐU-UBND TT Mađaguôi;
- Tất cả VC-NLĐ;
- Niêm yết bảng kế hoạch;
- Đăng tải vnEdu và website của trường;
- Lưu: VT, sổ KH.
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