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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
“Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;
Căn cứ Hướng dẫn số 1218/HD-SGDĐT ngày 13/8/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020;
Trường THPT Lương Văn Cù xây dựng Chương trình công tác “Tháng hành
động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020 cụ thể như sau:
I. Từ 12/8 đến 20/9/2019
1. Từ 12/8 đến 28/8: Tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất đón năm học mới, gồm
các công việc như sau:
- Tu sửa hàng rào khuôn viên trường; Sửa chữa nhà xe HS;
- Sửa chữa bàn ghế GV, HS, phòng THTN;
- Quét vôi mặt ngoài khu THTN, khu Hành chính, khu phòng học;
- Sơn lại bảng tên trường;
- Tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại thiết bị dạy học các phòng THTN;
- Trước ngày tựu trường, tổ chức làm vệ sinh khu vực sân trường, phòng
học. Phối hợp với ngành Y tế để phun xịt khử trùng, thuốc diệt muỗi; chủ động
thực hiện các giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch bệnh
Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng và các dịch bệnh khác;
- Vệ sinh phòng học, các khu làm việc, nhà VS, sân trường, căn tin; sắp xếp
lại bàn ghế, các trang thiết bị của các phòng học, phòng chức năng, …
2. Từ 20/8 đến 20/9: Thưc hiện các nội dung “Tháng hành động vì sự
nghiệp giáo dục năm 2020”, trong đó cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường tự
ngày 24/8 đến 05/9/2020.
Nội dung thực hiện:
a) Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức
- Phối hợp chặt chẽ truyền thanh địa phương triển khai nhiều hình thức đưa
tin tuyên truyền về công tác giáo dục, đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động

trước cổng trường với các hình thức phù hợp (các nội dung tuyên truyền đính kèm
ở phụ lục). Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho xã hội nhận thức đầy
đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục đối với việc phát triển KT-XH của địa
phương, từ đó mỗi gia đình và cá nhân phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng
chăm lo tốt hơn cho việc học tập của con em.
- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động phù hợp với
điều kiện của đơn vị, linh hoạt, tạo sân chơi lành mạnh cho HS.
- Tổ chức các lớp kỹ năng sống nhằm tăng cường bồi dưỡng đạo đức, lối
sống, nhân cách cho HS, phòng chống bạo lực học đường.
* Lưu ý: thực hiện việc đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, giữ
khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, bố trí lệch thời gian tập trung, ...
b) Công tác vận động HS ra lớp
- Tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ cho tất
cả ban ngành, đoàn thể địa phương, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, … trong
việc huy động HS ra lớp cũng như vận động HS bỏ học trở lại trường.
- Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng HS, gặp gỡ vận động
HS ra lớp, góp phần ổn định và duy trì sĩ số, ngăn chặn HS bỏ học.
- Tăng cường hoạt động ôn tập văn hóa hè, bồi dưỡng kiến thức, phụ đạo HS
có học lực yếu, có nguy cơ bỏ học giúp các em tự tin bước vào năm học mới.
- Chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách HS (kể cả HS lưu ban và HS
ngoài địa bàn), chú ý đối tượng HS lớp 10 đầu cấp; danh sách HS thi lại. Cập nhật
danh sách HS có nguy cơ bỏ học và HS bỏ học năm học 2019-2020 có ghi rõ hoàn
cảnh, nguyên nhân bỏ học để cung cấp đủ thông tin cho các đoàn vận động; danh
sách HS nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được tặng quà “Tiếp bước đến trường”.
(Đính kèm các mẫu danh sách)
- Gửi giấy báo nhập học đối với HS lớp 10; Thực hiện niêm yết danh sách và
biên chế lớp ở bảng thông báo của nhà trường; huy động đội ngũ GVCN, các Đoàn
thể trực tiếp nhắc nhở các gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học.
- Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học và các đoàn thể xét chọn danh sách
và thực hiện tặng quà “Tiếp bước đến trường”, cấp phát học bổng cho HS có hoàn
cảnh khó khăn.
- Định kỳ hàng tuần, tham gia họp báo với UBND địa phương để kịp thời
thông tin về tiến độ huy động, kết quả vận động HS ra lớp, đồng thời đề xuất biện
pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
c) Công tác bàn giao HS
- Hiệu trưởng trường THPT chịu trách nhiệm chính, phối hợp với hiệu
trưởng trường THCS trên địa bàn để huy động HS trúng tuyển vào lớp 10 ra lớp.
- Lúc 8 giờ 00 ngày 28/8/2020;
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II. Từ 01/9 đến 20/9/2020
1. Tuần lễ tựu trường và khai giảng năm học từ 31/8 đến 05/9/2020
- Ngày thứ hai 31/8/2020: họp toàn thể CB, GV, NV triển khai nhiệm vụ
năm học của trường và các bộ phận, phân công Lễ Khai giảng.
- Ngày tựu trường: thứ ba 01/9/2020
Buổi sáng: lúc 7 giờ, khối 11, 12
Buổi chiều: lúc 13 giờ, khối 10
+ GVCN mới tiếp nhận HS, kiểm diện, ổn định nề nếp sinh hoạt, tổ chức
lớp; tổ chức cho HS vệ sinh lớp học, sân trường theo phân công. Báo cáo HS vắng,
lý do vắng, HS bỏ học nếu có (ghi rõ họ tên, địa chỉ, cha mẹ).
+ GVCN cũ rà soát HS bỏ học trong năm học 2019-2020 (kể cả trong hè),
kết hợp với báo cáo của GVCN mới để liên hệ với gia đình nắm tình hình HS. Báo
cáo trực tiếp với BGH (Thầy Trường).
+ Đối với HS lớp 10 mới chưa đến trường, bộ phận chuyên môn thông tin
hằng ngày đến địa phương và các trường THCS.
- Ngày thứ tư 02/9/2020: toàn trường nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9.
- Ngày thứ năm 03/9/2020 (HS nghỉ)
Buổi sáng:
+ Họp tổ chuyên môn chuẩn bị cho thực dạy (lúc 8 giờ).
+ Bộ phận ngoài giờ (Thầy Trường) phân công Đoàn công tác huy động HS.
+ Cán bộ phụ trách sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc, nhà vệ sinh, …
Buổi chiều: lúc 13 giờ, khối 10
Tổ chức vận động HS trở lại lớp. Báo cáo kết quả cho BGH (Thầy Trường).
- Ngày thứ sáu 04/9/2020
+ GVCN mới sinh hoạt nội quy, quy tắc ứng xử và giao tiếp trong nhà
trường; công bố các khoản thu đầu năm; Tuyên truyền chủ trương “đi học an toàn”
qua việc giáo dục ý thức HS chấp hành nghiêm chỉnh về an toàn giao thông; tiếp
tục cho HS lao động vệ sinh sân trường, lớp học.
+ GVCN mới tiếp tục cập nhật danh sách HS lớp, báo cáo BGH (Thầy
Trường) HS chưa đến trường.
+ BGH (Thầy Trường) báo cáo về UBND xã danh sách HS cần huy động ra
lớp (bao gồm cả địa chỉ và nguyên nhân bỏ học), đặc biệt chú ý đối tượng HS đã
trúng tuyển vào lớp 10 nhưng chưa ra lớp.
+ Chi hội Khuyến học phối hợp Ban Đại diện CMHS và GVCN xét chọn
danh sách và thực hiện quà “Tiếp bước đến trường” cho HS có hoàn cảnh khó
khăn; cấp phát học bổng (nếu có).
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+ Lúc 15 giờ 00, chuẩn bị sân lễ (CB, GV và HS theo phân công).
- Ngày thứ bảy 05/9/2020
Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, khai mạc lúc 7 giờ 30.
2. Từ 07/9 đến 20/9/2020
- Thực học tuần 1 vào ngày 07/9/2020. Khối 11, 12 học chính khóa buổi
sáng; khối 10 học buổi chiều.
- Phối hợp cùng địa phương vận động HS ra lớp. Tiếp tục báo cáo về UBND
xã trong địa bàn danh sách HS chưa đến trường.
- Tiếp tục việc huy động, vận động HS ra lớp đến 20/9/2020.
III. Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học
- Thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả công chức, viên chức, người lao
động, HS trong toàn đơn vị. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe HS, GV, CB, NV
nhà trường. Khi có hiện tượng bất thường, thông báo ngay cho cơ quan y tế để
được thăm khám, điều trị.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh như: Thực
hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; giữ khoảng cách
an toàn với những người xung quanh…
- Rà soát, nắm tình hình, danh sách HS của đơn vị hiện đang ở tại Vương
quốc Campuchia, tham mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện để HS trở lại
trường sau thời gian cách ly đúng quy định của ngành y tế. Tạo thuận lợi để HS
tiếp cận chương trình đang học theo từng khối lớp, từng địa bàn, phù hợp với điều
kiện thực tế, nhằm đảm bảo lượng kiến thức, nội dung học tập theo quy định.
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh tại
đơn vị.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch, thiết bị đo
nhiệt độ điện tử cầm tay,… và bố trí nơi thuận tiện để HS sử dụng. Thường xuyên
tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng; lau bàn, ghế, cửa lớp học,
phòng làm việc bằng xà phòng diệt khuẩn, dùng thuốc tẩy VS các khu nhà vệ sinh.
Trên đây là Chương trình công tác “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”
năm 2020, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá
trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
HIỆU TRƯỞNG

4

