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1. Tư tưởng chính trị 

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 - Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn ngày 08/03, 10/03, 26/03 và các 

ngày kỷ niệm khác; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình số 05/CTr-

PGDĐT, ngày 06/06/2013 của Phòng GD&ĐT huyện thực hiện Kế hoạch số 

22/KH-HU, ngày 23/05/2013 của Huyện ủy Về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo 

dục và Đào tạo; Nghị quyết TW 4 ( Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TW 

của Ban chấp hành TW Đảng; Quyết định 534,1008 của tỉnh ủy, Quyết định 29 của 

UBND tỉnh. 

 - Tiếp tục chỉ đạo công tác Phòng chống dịch bệnh Corana theo quy định; 

chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại học tập.  

 - Không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn trong trường học. Quán triệt cán bộ 

giáo viên, học sinh thực hiện tốt Luật an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn 

thương tích, đuối nước;   

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020, duy trì các 

cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động; tuyên 

truyền trong đội ngũ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của Ngành. 

 - Tổ chức phun thuốc khử khuẩn và tổ chức dọn vệ sinh, trường lớp, bàn ghế 

học sinh, giáo viên và đồ dùng, lắp đặt hệ thống rửa tay bằng xà phòng, sửa nhà vệ 

sinh học sinh …vv; 

2. Chuyên môn. 

- Lên kế hoạch ôn tập, ra đề cương, hướng dẫn HS học, ôn tập trong thời gian 

nghỉ dịch. 

- Hoàn thành hồ sơ, thu thập minh chứng chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài, 

kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia 

- GV cung cấp tài liệu cho HS trong đội dự tuyển ôn HSG cấp tỉnh. 

3. Công tác GVCN 

- Thông tin liên lạc thường xuyên với Cha mẹ HS, hướng dẫn HS tự học, tự 

ôn tập trong thời gian nghỉ chống dịch. 

4. Công tác đoàn đội 



a. Công đoàn 

- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ; 

- Nhắc nhở CĐV thực hiện đúng nội quy cơ quan; 

- Kết hợp với nhà trường phân công CB-GV-NV trực trường trong thời gian 

nghỉ chống dịch đảm bảo an toàn. 

b. Đội _ Đoàn 

- Kết hợp với GVCN thông tin liên lạc thường xuyên với Cha mẹ HS, hướng 

dẫn HS tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ chống dịch; 

- Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt các khuyến cáo về chống dịch; 

- Tuyên truyên HS tham gia cuộc thi Giao thông thông minh trên mạng 

internet. 

5. Công tác khác 

- Bảo vệ thực hiện công tác trực cơ quan đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ 

chống dịch.  
   Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- PHT; (để thực hiện) 

- TT; Các đoàn thể; (để thực hiện) 

- Lưu VT. 
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