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1. Tư tưởng chính trị 

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Thống 

nhất đất nước( 30/4/1975- 30/4/2020 ), Quốc tế lao động 01/5 và các ngày kỷ niệm 

khác; 

- Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 

XIII và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 21/11/2019 của 

Huyện ủy EaKar. 

- Triển khai thực hiện tốt Thông báo kết luận số 118/TB-VPCP, ngày 

21/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Phòng Chống dịch 

bệnh COVID - 19 và Công văn số 2572/UBND-KGVX, ngày 26/03/2020 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP của Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đón học sinh trở lại trường; làm tốt công 

tác duy trì sỹ số sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh. 

2. Chuyên môn. 

- Tiếp tục tạo các khóa học, kỳ thi trên phần mềm Viettelstudy; 

- Xây dựng lại chương trình năm học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

- Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón HS quay lại trường khi có lịch. 

- 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 trên phần mềm Viettelstudy 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 trên phần mềm Viettelstudy 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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