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Nhiệm vụ trọng tâm
I. Nhiệm vụ trọng tâm
Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa tuân thủ
tuyệt đối các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh, huyện, vừa duy trì các hoạt động giáo dục bảo đảm tuyệt đối an toàn cho
cán bộ GV và HS. Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong trường
học học sinh tạm dừng đến trường do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm đảm bảo
chương trình, kế hoạch dạy học.
Tổ chức cho cán bộ GV, HS đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết
kiệm, an toàn; nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn về nghỉ Tết, thực hiện nghiêm
túc quy định về quản lý và sử dụng pháo nổ; quan tâm, động viên thiết thực nhà
giáo và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm
2022. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân, hưởng ứng “Tết trồng cây” do địa phương phát động.
Chỉ đạo các đơn vị duy trì kỷ cương, nền nếp, thực hiện nghiêm túc chương
trình, kế hoạch, nội dung dạy học đầu học kì II và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022; tổ chức tầm soát xét nghiệm Covid-19 cho 100% học sinh các bậc học,
cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trước khi đến trường.
Chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; tổ
chức có hiệu quả thiết thực các đợt sinh hoạt chuyên môn và đổi mới phương pháp
dạy học gắn với các phong trào thi đua, tăng cường hình thức sinh hoạt trực tuyến
phù hợp với tình hình phòng, chống dịch. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh
giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
Chỉ đạo các đơn vị ổn định nền nếp sau tết; tăng cường công tác kiểm tra
việc thực hiện nền nếp, công tác phòng chống dịch trong các đơn vị.
Tham mưu UBND huyện Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sức khỏe học
đường giai đoạn 2021-2025; dự thảo Kế hoạch Tổ chức xét, tôn vinh “Tấm gương
CBQL, GV, NV tiêu biểu” giai đoạn 2012-2022. Tham mưu UBND huyện góp ý
Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu
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học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học
2022-2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tổ chức Hội nghị công tác giáo dục đối với TT UBND xã Việt Ngọc.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Giáo dục mầm non
Tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ kép “vừa thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch vừa xây dựng trường mầm non xanh - an
toàn - thân thiện”.
Chỉ đạo các đơn vị chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong những ngày rét đậm, rét
hại, cho học sunh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Có phương án xử lý
khi dịch Covid-19 diễn biến dịch phức tạp theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Thực
hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho
trẻ đặc biệt là trẻ thuộc đối tượng F0. Chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/24/3/2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng “Viết và
trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ” (ngày
18/2/2022). Tổng hợp, rà soát danh sách giáo viên đăng ký dự thi. Tổng số có 208
giáo viên đủ điều kiện đăng ký dự thi. Xây dựng phương án đặt địa điểm tổ chức
thi GVG cấp tỉnh theo công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT (dự kiến tại trường
MNTT Nhã Nam).
Kiểm tra chuyên đề; kiểm tra đột xuất một số đơn vị, cơ sở ĐLTT. Kiểm tra
công tác phòng chống dịch và công tác bán trú tại 1 số đơn vị.
Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động thực
tiễn của nhà trường; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ, chủ động mời nhà báo về viết bài tuyên truyền các hoạt động của
nhà trường. Hoàn thiện các báo cáo, thống kê theo quy định.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành trường MN Quế Nham (thời gian
kiểm tra: tuần 01/3/2022).
Kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác bán trú tại 1 số đơn vị.
Chỉ đạo 4 đơn vị trường MN: Việt Lập, TT Cao Thượng, Song Vân, Quang
Tiến tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện mô hình điểm “Xây dựng trường mầm
non lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn GDMN khi
trẻ phải nghỉ học do ảnh hưởng cửa dịch, do thời tiết…..
Rà soát, tổng hợp nhu cầu tham mưu làm tờ trình đề nghị Sở GD&ĐT cấp
thiết bị đồ dùng cho 9 cơ sở với 11 nhóm trẻ ĐLTT.
Tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT-TW, ngày
05/11/2012 của Bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đới với công
tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
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Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện tháng an toàn thực phẩm dịp tết
Nhâm dần về Sở GD&ĐT theo qui định.
2. Giáo dục Tiểu học
Kiểm tra nề nếp sau Tết, hoạt động chuyên môn.
Kiểm tra việc triển khai thực hiện các mô hình điểm cấp tỉnh Tiểu học Việt
Lập, Cao Thương, TT Cao Thượng, Nhã Nam.
Dự và chỉ đạo SHCM theo nghiên cứu bài học các cụm chuyên môn.
Thành lập tổ thẩm định công tác đánh giá ngoài và xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, Song Vân.
3. Giáo dục THCS
Thông báo kết quả Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện vòng 1. Tổng
số có 30 GV đăng kí dự thi (miễn 05; không tham gia thi: 01; dự thi 24), kết quả:
25 GV đạt vòng 1.
Thông báo danh sách học đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp
huyện khối 9 năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT công nhận 167 học sinh đạt
giải, trong đó 9 giải nhất, 47 giải nhì, 52 giải ba và 59 giải KK.
Chỉ đạo các trường thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2021-2022
theo đúng quy định.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh tại THCS Đại Hóa.
Tổ chức Câu lạc bộ nghe nói tiếng Anh tại THCS Tân Trung.
Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, Ngữ văn tại
THCS Liên Chung.
Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Quế Nham (22,
23/02/2022).
Tổ chức thẩm định sinh hoạt chuyên môn cấp cụm huyện trường THCS
Ngọc Thiện.
Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi văn hoá, tổ chức khảo sát đội tuyển
lần 5; tham mưu thành lập đoàn dự thi HSG văn hóa cấp tỉnh ngày 26/02/2022
(tổng số có 72 học sinh khối lớp 9 tham dự thi ở 9 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học,
Lịch sử, Địa lý, Hoá học, Vật lý, tiếng Anh và Giáo dục công dân)..
Tham dự sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh lần 4.
Tổ chức giao lưu Violypic Toán-Tiếng việt cấp huyện.
Tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT lần 2.
Thẩm định sinh hoạt chuyên môn trường, cụm chuyên môn theo kế hoạch.
Tổ chức thi giao lưu cấp huyện giải toán bằng tiếng Việt trên mạng internet
cho học sinh các trường THCS (địa điểm tổ chức chia ở 4 cụm Cao Thượng, Ngọc
Thiện, Việt Lập, TT Nhã Nam).
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Tổ chức thi bóng bàn cấp huyện cho học sinh các trường tiểu học, THCS
(tổng số có 125 VĐV tham gia thi ở các nội dung; ngày thi 27/2/2022).
4. Tổ chức cán bộ, thanh tra, tài chính
Phối hợp cùng các đoàn kiểm tra chuyên ngành trường MN, TH, THCS theo
kế hoạch.
Phối hợp Phòng Nội vụ thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CBQL.
Tổng hợp, xét nâng lương thường xuyên.
* Đánh giá chung: Các nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 được tập trung chỉ
đạo và tổ chức thực hiện tích cực, đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an
toàn; kỷ cương, nền nếp dạy và học trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, không tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp
huyện tại trường MN Song Vân do chuyển địa điểm về Phòng GD&ĐT để tập
trung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dự thi cấp tỉnh. Chưa tổ chức được
ngày hội Stem tại THCS Việt Lập và SHCM tại THCS Ngọc Lý.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022

Nhiệm vụ trọng tâm
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ
chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3 và kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 91 năm Ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); các hoạt động nhân
Tháng thanh niên.
Chỉ đạo các trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt chất lượng học sinh cuối cấp; quan tâm
bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu các cấp học.
Tổ chức và tham gia các kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn, khoa học
và hiệu quả, đặc biệt là kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh học sinh THCS.
Tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong quy chế thi tuyển sinh, thi tốt
nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ tới toàn thể CBQL, GV và học sinh
trong toàn ngành. Tập trung cao tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các lớp bồi dưỡng,
tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, lớp 7 từ năm học 2022 2023. Tổ chức ôn tập, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chọn môn thi phù hợp và
ngành nghề phù hợp.
Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành Trường Mầm non Quế Nham,
Tiểu học Ngọc Lý, THCS Hợp Đức.
Nhiệm vụ cụ thể
* Giáo dục mầm non
Tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ kép “vừa thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch vừa xây dựng trường mầm non xanh - an
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toàn - thân thiện”. Chỉ đạo các đơn vị cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/2/202204/3/2022 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 theo công văn của Phòng
GD&ĐT.
Kiểm tra chuyên ngành trường MN Quế Nham ngày 3,4/3/2022.
Tập trung cao bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng “Viết
và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”.
Bồi dưỡng cho giáo viên trước khi dự thi trình bày Báo cáo biện pháp (Bắt đầu thi
ngày 28/3/2022). Phân công lịch giáo viên dự thi theo qui định của Sở GD&ĐT.
Chỉ đạo trường MN TT Nhã Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để Sở GD&ĐT
đặt điểm tổ chức Hội thi đối với giáo viên của huyện tham gia dự thi.
Chỉ đạo các đơn vị quan tâm bồi dưỡng, động viên, khuyến khích tạo điều
kiện thuận lợi để giáo viên tham gia dự thi đạt kết quả cao.
Tham mưu với lãnh đạo tạo điều kiện để bậc học chuẩn bị tốt các phương án
giúp giáo viên dự thi.
Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, cân đo, chấm biểu đồ cho trẻ quí 3, năm học
2021-2022. Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe theo định kỳ cho trẻ (đối với đơn vị
chưa thực hiện).
Kiểm tra chuyên đề; kiểm tra đột xuất một số đơn vị, cơ sở ĐLTT.
Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động thực
tiễn của nhà trường; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ, chủ động mời nhà báo về viết bài tuyên truyền các hoạt động của
nhà trường.
Chỉ đạo các cụm tổ chức Hội thi “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2021-2022 cấp cụm huyện.
Hoàn thiện các báo cáo, thống kê theo quy định.
* Giáo dục Tiểu học
Tổ chức kiểm tra chuyên ngành trường Tiểu học Ngọc Lý.
Tổ chức kiểm tra chuyên đề đợt 2 đối với tất cả các trường tiểu học.
Tổ chức thi Tin học trẻ năm 2022.
Tổ chức thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện vòng II.
Tổ chức SHCM cấp huyện đối với môn Tin học; dự và chỉ đạo SHCM theo
nghiên cứu bài học các cụm chuyên môn.
* Giáo dục THCS
Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành trường THCS Song Vân, THCS Hợp
Đức; kiểm tra chuyên đề một số trường theo kế hoạch.
Chỉ đạo tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021-2022.
Thành lập đoàn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học
2021-2022.
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Thẩm định sinh hoạt chuyên môn các trường, cụm chuyên môn theo kế hoạch.
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn
tại THCS Liên Sơn.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh tại THCS An Dương.
Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh lớp 9 theo kế hoạch của
Sở GD&ĐT.
Tổ chức thi chọn học sinh giỏi văn hóa khối 6,7,8 cấp huyện năm học 2021-2022.
Tổ chức hoạt động điểm Câu lạc bộ nghe nói tiếng Anh tại THCS Ngọc Lý.
Tổ chức rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá ngoài cấp độ 3, trường
chuẩn mức độ 2 THCS thị trấnNhã Nam, Cao Xá.
* Tổ chức cán bộ, thanh tra, tài chính
Phối hợp cùng các đoàn kiểm tra chuyên ngành trường MN, TH, THCS theo
kế hoạch.
Phối hợp phòng Nội vụ huyện làm quy trình bổ nhiệm lại CBQL hết nhiệm
kì (Đ/c Đoàn Thị Ngọc-TH Hợp Đức).
Rà soát, tổng hợp danh sách nâng bậc lương thường xuyên tháng 3 năm
2022 cho CBQL, GV, NV các trường MN, TH, THCS.
Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo về bố trí vị
trí việc làm các trường Tiểu học, THCS.
Duyệt hồ sơ chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021,
chính sách về GD đối với học sinh khuyết tật theo TT 42/2013 học kỳ 2 năm học
2021-2022 đối với học sinh các trường MN, TH, THCS.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu HCTH.
Bản điện tử:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Sở GD&ĐT Bắc Giang (b/c);
- Lãnh đạo Phòng (b/c).

Thân Tuấn Anh

