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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động
vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021
Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT
về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục
mần mon, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện Quyết định số 1877/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh
An Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của
giáo dục mần mon, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
tỉnh An Giang;
Thực hiện Hướng dẫn số 2454/HD-SGDĐT, ngày 31/8/2021 của Sở GDĐT
An Giang về việc hướng dẫn việc triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo
dục” năm 2021;
Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị;
Trường THPT Xuân Tô xây dựng kế hoạch tổ chức hướng ứng “Tháng hành
động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tổ chức tốt các hoạt động để huy động học sinh đến trường và triển khai các
công việc chuẩn bị cho năm học 2021-2022;
- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội cùng tham gia vận
động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao hiệu quả
đào tạo;
- Góp phần tuyên truyền trong công tác khuyến học, khuyến tài ở vùng có điều
kiện khó khăn và vùng được hưởng chế độ chính sách; nhằm chuẩn bị cho việc thực
hiện nhiệm vụ năm học mới. Huy động các nguồn tài trợ để giúp đỡ về mặt vật chất,
hỗ trợ về mặt tinh thần đối với những em có hoàn cảnh khó khăn trong việc đến lớp;
- Tạo cảnh quan môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phòng, chống
bạo lực học đường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học; đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài
trường học;
- Xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; để chăm sóc, bảo vệ
sức khoẻ cho học sinh khi được trở lại trường học.
II. NỘI DUNG
. HOẠT ĐỘNG CHU N
TRƯỚC NG Y T U TRƯỜNG
h n ị
t h t
- iểm tra, sửa chữa hệ thống điện, đ n quạt của tất cả các phòng học và phòng
chức năng. S p xếp, sửa chữa bàn ghế các phòng học;
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- Tiến hành vệ sinh khu vực trong và ngoài sân trường, phối hợp với ngành tế
tiến hành phun xịt khử trùng phòng học để phòng ng a dịch bệnh Covid-19. Tổ chức
c t cành cây xanh tạo môi trường thông thoáng và phòng tránh đổ, gãy khi có gió,
bão. Phát hoang bụi rậm trong và trước hàng rào sân trường, tân trang lại các bồn hoa
và cây cảnh;
- Bổ sung các loại nước rửa tay sát khuẩn, xà bông diệt khuẩn trang bị cho các
khu rửa tay, nhà vệ sinh và trước mỗi phòng học. iểm tra lại các thiết bị đo thân
nhiệt kịp thời bổ sung để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2021;
- Người chịu trách nhiệm và phối hợp điều phối công việc:
+ Nguyễn Thế Phương - Hiệu trưởng;
+ Đỗ Minh Nhân - Phó Hiệu trưởng;
+ Nguyễn Đông Vũ - Chủ tịch CĐCS;
+ Nguyễn Hồng Giang - Tổ trưởng văn phòng;
+ Bùi Minh Sang - TTND;
+ Nguyễn Thị im Loan - ế toán;
+ Nguyễn Thùy Trúc Anh - Cán bộ tế;
+ Lê Thị Th m - Cán bộ Thư viện;
+ Huỳnh Văn Long - Nhân viên bảo vệ;
+ Trịnh Hoàng Hiểu - Nhân viên bảo vệ.
2 ông tá t yên tr y n
- Phối hợp với đài truyền thanh xã, thị trấn, huyện để triển khai việc đưa tin
tuyên truyền về giáo dục, phát thông báo thời gian đến trường để học sinh và cha mẹ
học sinh biết và thực hiện;
- Tuyên truyền về việc vận động và cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” như:
vận động quyên góp sách khoa cũ tặng học sinh khó khăn, vận động các mạnh
thường quân hỗ trợ tiền hoặc hiện vật giúp học sinh ngh o tiếp tục đến trường;
- Treo băng rôn cổ động trước cổng trường với khẩu hiệu tuyên truyền tích cực
hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 202 ; phụ huynh nh c
con em khi được thông báo đến trường, các em học sinh phải thực hiện nghiêm giải
pháp 5K “ hẩu trang - hử khuẩn - hoảng cách - Không tập trung - hai báo y tế”;
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuần sinh hoạt đầu năm
và tuần sinh hoạt công dân theo đúng hướng dẫn của Sở giáo dục. Tổ chức các buổi
sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống nhằm bồi dưỡng đạo đức, lối sống, nhân cách cho
học sinh, phòng chống bạo lực học đường (có kế hoạch riêng);
- Các hoạt động tuyên truyền tập trung b t đầu t ngày 01/9/2021, cao điểm là
thời gian t ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021.
3 ông tá
n động họ inh
- Phát thông báo thời gian tựu trường, khai giảng, thực học cho tất cả học sinh.
Gửi thông báo cho UBND thị trấn, xã và thông tin cho giáo viên chủ nhiệm, zalo lớp,
website của nhà trường, vận động học sinh bỏ học, lưu ban của năm học 2020-2021
trở lại trường để nhập học. Lập danh sách học sinh cho biên năm học 2021-2022.
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- Chịu trách nhiệm chính: Đỗ Minh Nhân – Phó Hiệu trưởng;
Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và hội khuyến
học để vận động học sinh bỏ học năm học 2020-2021 trở lại trường. Hình thức thực
hiện: gửi công văn và danh sách học sinh bỏ học cho các địa phương, phân công giáo
viên trong ban vận động học sinh trở lại lớp tiến hành điện thoại cha mẹ học sinh để
vận động các em ra lớp. Các trường hợp khó khăn về kinh tế sẽ nhờ các mạnh thường
quân tiếp sức để các em có điều kiện đi học trở lại.
- Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hồng Giang – Tổ trưởng VP (Văn thư)
Lập các loại danh sách: học sinh thi lại, sổ sung danh sách học sinh có nguy cơ
bỏ học trong h , học sinh bỏ học trong năm học 2020-2021, học sinh thuộc đối tượng
cận ngh o – hộ ngh o cung cấp thông tin cho các đoàn vận động của địa phương, của
trường. N m lại số điện thoại liên lạc với cha mẹ học sinh đặc biệt là các đối tượng
có nguy cơ bỏ học t năm học 2020-2021 để chủ động liên hệ, n m b t thông tin và
vận động học sinh ra lớp.
- Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Giáo viên
Lập danh sách học sinh trúng tuyển 10 thuộc các trường THCS để gửi về các
trường thông báo thời gian nhập học. Phối hợp với trường THCS để huy động học
sinh trúng tuyển 10 ra lớp thông qua hình thức công văn phối hợp đính k m danh
sách để nhờ hỗ trợ vận động học sinh ra lớp.
- Chịu trách nhiệm chính: Bùi Minh Sang – Giáo viên
Xét chọn học sinh đủ điều kiện để nhận quà “tiếp bước đến trường” và hoc bổng
xổ số kiến thiết An Giang (Đợt 1); phối hợp với với GVCN các khối, lớp và Công
đoàn trường nhận “đỡ đầu học sinh” để huy động học sinh ra lớp.
- Chịu trách nhiệm chính: Đỗ Minh Nhân – Phó Hiệu trưởng;
Định kỳ vào chiều thứ sáu hàng tuần báo danh sách UBND Xã, thị trấn học sinh
chưa ra lớp để hỗ trợ tiếp việc vận động học sinh ra lớp.
- Chịu trách nhiệm chính: Đỗ Minh Nhân – Phó Hiệu trưởng
Phối hợp với các thành viên trong Ban vận động học sinh ra lớp, thực hiện tốt
công tác phối hợp với chính quyền địa phương, để hỗ trợ vận động học sinh ra lớp,
thời gian thực t ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021.
4 ông tá àn giao họ inh
Thông qua danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022,
trường sẽ gửi thông báo đến các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh về thời gian tập
trung nhập học và thông qua website của nhà trường. Rà soát danh sách học sinh
trúng tuyển không ra lớp, phối hợp với trường THCS, chính quyền địa phương hỗ trợ
để vận động học sinh ra lớp.
5 ông tá t p tr ng họ inh
Do bị tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhà trường không tổ chức
tập trung học sinh trong thời gian tựu trường t ngày 01/9/2021 đến ngày 04/9/2021;
Các em học sinh lớp 10,11,12 xem thông tin qua tin nh n SMS, Zalo, website
trường http://thptxuanto.angiang.edu.vn và niêm yết công khai tại trường, để biết kế
hoạch học tập, nội quy, quy chế học tập của lớp và tổ chức cơ cấu lớp.
6 ông tá phòng hống dị h ệnh, đảm ảo an toàn trường họ
- iện toàn lại Ban chỉ đạo cấp trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho t ng
thành viên, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị;
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- Tổ chức thực hiện khai báo y tế trên phần mền nCovi cho toàn thể công chức,
viên chức và học sinh trong toàn đơn vị;
- Phát động toàn thể CB-GV-NV và học sinh cài đặt phần mềm Bluezone đối
với các các nhân có điện thoại thông minh. Tiến hành kiểm tra thân nhiệt khi được
vào trường. iện toàn tổ y tế học đường để theo dõi và quản lý sức khỏe học sinh,
giáo viên. Trong trường hợp bất thường thì báo cho phòng khám đa khoa khu vực
Tịnh Biên.
- Cán bộ tế rà soát, bổ sung các loại nước rửa tay sát khuẩn tại các nhà vệ
sinh, khu vực rửa tay. Tuyên truyền học sinh và giáo viên thường xuyên rửa tay diệt
khuẩn trước khi vào lớp. Tổ chức giãn cách khi tập trung học sinh, đeo khẩu trang nơi
đông người. Bố trí chỗ ngồi giãn cách đến mức tối đa trong các phòng học;
- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp trước khi tập trung học sinh tập trung đến
trường (có kế hoạch riêng), tiến hành vệ sinh các phòng học hàng buổi trước khi học
sinh vào lớp và sau khi học sinh ra về (lau bàn ghế bằng xà phòng, quét dọn và lau
nền gạch bằng nước có thể pha thêm nước lau sàn nhà diệt khuẩn).
2. CÔNG T C TR NG TÂM TRONG THỜI GIAN T U TRƯỜNG V
CHU N
KHAI GIẢNG
2
ông tá phối h p
- Phối hợp với chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên
truyền và vận động học sinh ra lớp;
- Riêng các em học sinh còn kẹt ở các địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị 16
trong và ngoài tỉnh; GVCN 12 thông tin cho các em học sinh biết được lịch học trực
tuyến và thời gian thực học đối với học sinh lớp 10,11 t ngày 15/9/2021 (sẽ có thông
báo về hình thức: học trực tuyến hay học trực tiếp tại trường);
- Phối hợp với Hội khuyến học Huyện, thị trấn, xã tổ chức cấp phát quà tiếp
bước đến trường cho học sinh thuộc diện hộ ngh o, cận ngh o và mồ côi cha, mẹ;
- Thông báo danh sách học sinh chưa ra lớp đầu cấp;
- Gửi danh sách học sinh bỏ học năm học 2021-2022 (có địa chỉ cụ thể) cho
chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp;
- Phối hợp với Công an thị trấn Tịnh Biên, cha mẹ học sinh tuyên truyền và giữ
gìn an ninh trật tự, ATGT khi đến trường và nh c con em khi đến trường thực hiện
nghiêm giải pháp 5K “ hẩu trang - hử khuẩn - hoảng cách - hông tập trung hai báo y tế”.
2 2 Thời gian tự trường, khai giảng à thự họ
- Thời gian tựu trường và sinh hoạt đầu năm: Do bị tình hình dịch Covid-19 còn
diễn biến phức tạp, nhà trường không tổ chức tập trung học sinh trong thời gian tựu
trường t ngày 01/9/2021 đến ngày 04/9/2021; Các em học sinh lớp 10,11,12 xem
thông báo của giáo viên chủ nhiệm và tin nh n SMS, Zalo, website trường
http://thptxuanto.angiang.edu.vn và niêm yết công khai tại trường, để biết kế hoạch
học tập, nội quy, quy chế học tập của lớp và tổ chức cơ cấu lớp.
- hai giảng năm học 2021-2022:
+ Tất cả các em học sinh lớp 10,11,12 theo dõi tại nhà Lễ khai giảng trên
Chương trình truyền hình trực tiếp của Đài phát thanh và Truyền hình An Giang;
+ Thời gian: B t đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021;
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+ Địa điểm truyền hình trực tiếp: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu,
TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thời gian thực học:
+ Đối với khối 2 (học trực tuyến)
 B t học t ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021 và thời khóa biểu, tài liệu học
được đăng tại website http://thptxuanto.angiang.edu.vn
 Phương tiện học tập, giảng dạy: Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ
nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh qua tin nh n SMS và môi trường
Internet thông qua các ứng dụng (Vnedu, Zalo, Google Meet, Zoom Meeting, 12
Online, tài liệu trực tuyến,…).
+ Đối với khối 0, : B t đầu thực học t ngày 15/9/2021, tùy vào tình hình,
diễn biến dịch Covid-19 và nhà trường sẽ thông báo phương án học tập theo hình
thức (học trực tuyến hay học trực tiếp tại trường); Mọi thông báo sẽ được triển khai
và công khai tại trường; trên các phương tiện thông tin đại chúng, website trường,
zalo trường và các lớp.
- Tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch giáo dục theo Công văn
số 2374/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19/8/2021; Chú ý đến các nội dung điều chỉnh
dạy học tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020, để giảng dạy phù
hợp với năng lực học sinh và điều kiện của đơn vị.
III.T CHỨC TH C HIỆN
. Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và triển khai đến giáo viên, nhân viên
biết để thực hiện; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra của các bộ
phận, cá nhân.
2. Ph Hiệu trưởng
- Chịu trách nhiệm s p biên chế lớp học và thông báo những nội dung về lớp
học, giáo viên chủ nhiệm, phân công giảng dạy, thời khóa biểu và danh sách bỏ học
trong h , danh sách học sinh lớp 10 chưa đến lớp;
- Phối hợp với Công huyện, thị trấn tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông,
các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực học đường;
- Rà soát, tổ chức sửa chữa, bổ sung CSVC các phòng học; lập và thông báo sơ
đồ phòng học và phòng chức năng; hoàn thành các hồ sơ về học bổng và quà tiếp
bước đến trường cho Hội huyến học huyện Tịnh Biên;
- Xây dựng kế hoạch về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và kiện toàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch.
3. Giáo vi n chủ nhiệm
- Thông tin đến các em học sinh còn kẹt ở các địa phương đang thực hiện Chỉ thị
16 trong và ngoài tỉnh; Để các em học sinh biết được lịch học trực tuyến của nhà
trường và cập nhật thời khóa biểu, tài liệu học trực tuyến;
- Giáo viên chủ nhiệm tạo nhóm zalo lớp để thuận tiện trong việc trao đổi thông
tin, biên chế lớp, quy chế, thời khóa biểu và thông báo cần thiết.
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4. Giáo vi n bộ môn
- Tạo nhóm zalo bộ môn để chia sẽ và trao đổi thông tin học tập; theo dõi tình
hình học tập và giải đáp kịp thời cho học sinh.
5. Y tế - Thư viện
- tế: rà soát, chuẩn bị các nhu cầu thiết yếu và khẩu hiệu tuyên truyền giải
pháp 5K “ hẩu trang - hử khuẩn - hoảng cách - hông tập trung - hai báo y tế”;
- Thư viện: rà soát và chuẩn bị SG để hỗ trợ cho học sinh, giáo viên mượn; vệ
sinh, lao động và s p xếp ngay ng n phòng làm việc khoa học và đúng quy định.
6. ảo vệ
- Kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng học, bàn, ghế và tài sản hiện có trong lớp
học, các phòng chức năng;
- Vệ sinh, lao động các khu vực được phân công; kiểm tra các dụng cụ để cho
học sinh vệ sinh, lao động khi được đến trường.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng “Tháng hành động vì sự
nghiệp giáo dục” năm 2021 của trường THPT Xuân Tô. êu cầu tổ chuyên môn, bộ
phận đoàn thể và các bộ phận có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT An Giang;
- Huyện uỷ, UBND huyện;
- Chính quyền địa phương;
- BGH nhà trường;
- Các bộ phận, cá nhân trong nhà trường;
- Lưu: VT.
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