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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tuần 3 và kế hoạch hoạt động  

tuần 4 tháng 5 năm 2020 
  

I. Kết quả hoạt động tuần 3 tháng 5 năm 2020  

1. Công tác chuyên môn các cấp học 

1.1. Chuyên môn Trung học cơ sở 

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, dạy học 

giãn cách kết hợp đồng thời hướng dẫn học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức qua 

các kênh truyền hình trực tuyến. 

- Tập huấn online cho CBQL, GV cốt cán cách thức tổ chức dạy học trực 

tuyến. 

- Triển khai tập huấn phần mềm ra đề thi và quản lý ngân hàng câu hỏi 

SmartTest cho CBQL và giáo viên cốt cán bậc THCS. 

1.2. Chuyên môn Mầm non 

- Hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện việc dạy học trực tuyến tại nhà 

cho giáo viên, bằng cách quay video để gửi cho phụ huynh hướng dẫn trẻ học tại 

nhà. Có 12/16 trường tham gia tốt công tác này. 

- Báo cáo thống kê trường, nhóm, lớp dân tộc thiểu số và tăng cường 

Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số nộp về phòng GDTH-MN Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

1.3. Chuyên môn Tiểu học 

- Tổ chức tập huấn cho tổ trưởng tổ chuyên môn về đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

- Tổng hợp danh sách học sinh đề nghị nhận học bổng quỹ VingGroup gửi 

Báo Đắk Nông. 

- Họp tổ báo cáo viên xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn đại trà cho 

cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học về chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

- Tổng hợp danh sách lựa chọn học sinh đạt giải thưởng sao đọc sách của 

các trường dự án thư viện Room toread. 

- Thống kê số lượng học sinh dân tộc thiểu số nghỉ học sau dịch. 

- Triển khai kế hoạch lùi thời gian tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên cho các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. 

2. Công tác tổng hợp, kế hoạch, tài chính: 

- Tổng hợp số liệu trường, lớp, học sinh dự kiến cho năm học 2020-2021 

gửi Sở Giáo dục và Đào tạo 



- Tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí chi tra chế độ cho giáo viên 

(theo NĐ 116) và chế độ cho học sinh (theo NĐ 116 và NĐ86). Tổng hợp chế 

độ học sinh theo Nghị quyết 31 báo cáo SGD&ĐT. 

- Tiếp tục thẩm tra, quyết toán năm 2019 của các trường mầm non, tiểu 

học, Trung học cơ sở. 

3. Công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia 

- Tiếp tục kiểm tra công tác tự đánh giá tại các đơn vị trường học (thực 

hiện trên phần mềm KĐCL), đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành hồ sơ 

để Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá ngoài. 

- Tham mưu với các cấp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy 

học, triển khai các văn bản mới cho các đơn vị nắm vững các tiêu chí trong việc 

xây dựng trường chuẩn Quốc gia, 

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần 3 tháng 5 

1. Công tác dạy và học: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ ngày 4/5 cho 

đến 08/5/2020, số học sinh vắng học khá lớn (THCS vắng 115/7685, Tiểu học 

vắng 93/9164, Mầm non vắng 1740/3145), sau khi dở bỏ khoảng cách các 

trường đã đi vào nề nếp, tỷ lệ học sinh vắng học ngày càng giảm, các trường đã 

xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II theo các văn bản hướng dẫn của ngành, đã 

thực hiện tốt công tác phòng – chống dịch Covid-19 trong trường học. Công tác 

kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề chưa thực hiện đúng theo kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

2. Công tác kế hoạch tổng hợp và tài chính: Chưa tham mưu giải quyết 

được việc thừa – thiếu cục bộ giáo viên đứng lớp ở cấp THCS, số CBQL một số 

trường thiếu ảnh hưởng đến công tác đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn 

Quốc gia, một số kế toán trường học năng lực chuyên môn yếu làm chậm tiến độ 

thanh quyết toán của ngành, chậm giải quyết các chế độ cho giáo viên và học 

sinh (kế toán trường THCS Trần Hưng Đạo, THCS Võ Văn Kiệt)  

III. Kế hoạch hoạt động tuần 4 tháng 5 năm 2020 (từ ngày 24 đến ngày 

29/5/2020) 

Từ 

ngày,tháng 

đến ngày 

tháng 

 

Nội dung công việc 

 

Người thực 

hiện 

Bộ phận, 

đơn vị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

24-29/5 - Hướng dẫn các trường xây 

dựng PPCT theo thời gian KH 

năm học đã điều chỉnh. 

Chuyên môn 

THCS 

(đ/c Khánh) 

Các trường 

THCS 

 

24-29/5 - Thống kê báo cáo SGDĐT 

số học sinh dân tộc thiểu số 

nghỉ học sau dịch Covid19  

Chuyên môn 

THCS 

(đ/c Khánh) 

Chuyên 

môn Tiểu 

học (đ/c 

Long) 

 



24-29/5 - Hoàn thiện hồ sơ KĐCL của 

trường THCS Quang Trung 

trình SGDĐT thẩm định. 

Chuyên môn 

THCS 

(đ/c Khánh) 

Trường 

THCS 

Quang 

Trung 

 

26 -27/5 Tiếp nhận và cấp gạo cho các 

trường tiểu học, THCS và 

THPT trên địa bàn huyện. 

Chuyên môn 

Tiểu học 

(đ/c Long) 

Tài chính, 

các trường 

có học sinh 

thụ hưởng 

 

28/5 Bố trí cơ sở vật chất để triển 

khai tập huấn đại trà CT 

GDPT 2018 cụm số 1 

Chuyên môn 

Tiểu học 

(đ/c Long) 

Các trường 

tiểu học  

TT Kiến 

Đức, các xã 

Kiến 

Thành, Đắk 

Wer, Nhân 

Cơ 

 

29 – 31/5 Triển khai tập huấn đại trà 

chương trình GDPT 2018 cho 

các trường cụm số 1. 

Chuyên môn 

Tiểu học 

(đ/c Long), 

Tổ báo cáo 

viên 

Các trường 

tiểu học  

TT Kiến 

Đức, các xã 

Kiến 

Thành, Đắk 

Wer, Nhân 

Cơ 

 

26-28/5 

 

Kiểm tra chuyên ngành trường 

MN Hoa Sim (Đoàn KT theo 

QĐ số 21/PGDĐT,ngày 

20/5/2020) 

 

 

Chuyên môn 

Mầm non 

(đ/c Hiến) 

Trường 

MN Hoa 

Sim 

 

 

29/5/2020 

Tổ chức giao lưu chuyên môn 

cấp huyện về công tác “Đổi 

mới sinh hoạt chuyên môn 

theo hướng nghiên cứu bài 

học” 

Chuyên môn 

Mầm non 

(đ/c Hiến) 

Các trường 

Mầm non 

 

 

 

 

24-29/5 

Tiếp tục thẩm tra quyết toán 

năm 2019 đối với các trường 

trực thuộc. Kiểm tra việc vận 

động và sử dụng các nguồn 

huy động, tài trợ trong trường 

học. Phối hợp với các bộ phận 

kiểm tra chuyên môn kiểm tra 

Đ/c Sô, Đ/c 

Hải 

Các trường 

trực thuộc 

 



việc thanh toán dạy thay, dạy 

gác và tham gia xét duyệt dạy 

thay, dạy gác cho giáo viên. 

 

24-29/5 Thực hiện các chế độ báo cáo 

theo chỉ đạo của cấp trên 

Đ/c Mậu Các trường 

trực thuộc 

 

24-29/5 Chuyển trường cho học sinh 

có nhu cầu 

 

Đ/c Quang   

24-29/5 Hoàn thiện phôi bằng tốt 

nghiệp 2018-2019 

Đ/c Quang Các trường 

THCS 

 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng tuần 3 tháng 5/2020 và kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần 4 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, rất mong được sự đóng góp ý kiến của cấp trên để Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.  

 
  Nơi nhận: 
     - UBND huyện: (b/cáo); 

     - BTG HU: (b/cáo); 

     - TP, PTP GDĐT: (chỉ đạo); 

     - Các trường trực thuộc; 

     - Website PGDĐT; 

     - Lưu: VT. 
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