
      SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: ….. /KH-TP1                                                         Tuy Phước, ngày 20 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm 
theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐ ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ  Chỉ thị số 2268/ CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Định;

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn nhà trường năm học 2019 – 2020. Hiệu trường trường THPT số 1 
Tuy Phước xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020.

I/ Mục đích yêu cầu
- Nâng cao chất lượng Giáo dục và các điều kiện đảm bảo các điều kiện giáo dục; thực hiện nghiêm 

kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học, lớp học, tăng cường giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo dức sống, kỷ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh trong trường;

- Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi THPTQG, đổi 
mới cơ chế quản lý trong nhà trường.

II/ Đặc điểm tình hình nhà trường
1/ Tổng số CB, GV, NV: 68. (Trong đó, BGH: 3; GV: 58; NV: 7; Nữ: 34)
Trong đó, biên chế: 64; Hợp đồng: 4. Có 31/58 GV có trình độ Thạc sĩ; 
- Các tổ chức, đoàn thể: 

   + Chi bộ có 37 đảng viên, giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường.

+ Công đoàn có 68 đoàn viên.     
+ Đoàn TNCS HCM Trường có 32 chi đoàn HS và 1 chi đoàn GV. 

2/ Tổng số học sinh toàn trường: 1387/32 lớp, trong đó khối lớp 10: 503 hs (11 lớp), khối lớp 11: 452

hs(11 lớp), khối lớp 12: 432 hs (10 lớp).

3/ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường: gồm 32 phòng học, 01 phòng học Ngoại ngữ, 06 phòng

bộ môn, 01 phòng thư viện; Các phòng chức năng Đoàn, Công đoàn, tư vấn tâm lý; Khu hiệu bộ có 01 phòng

Hội đồng, và 06 phòng làm việc. Mỗi phòng học đều trang bị  quạt, điện thắp sáng, hệ thống mạng Intenet

phủ kín khu vực làm việc để phục vụ cho công việc dạy, học và các hoạt động khác.

III/ Kế hoạch cụ thể

TT Nội dung công việc Thời gian cụ thể Người thực hiện
Tháng

8 
- Biên chế lớp học.
- Phân công GVCN, GV giảng dạy
- Họp hội đồng phân công công tác
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị CSVC, TBDH, hóa
chất, tài liệu phục vụ dạy học; xử lý hóa chất …
- Họp chi bộ hằng tháng

- Trước 15/8
- Trước 15/8
- 15/8
- Trước 25/8

- Từ ngày 1 đến ngày
7 hằng tháng

-  HT, PHTcm
- HT, PHTcm
- HĐGD
- PHTcsvc, Tuấn,  các
Tổ CM, Tổ VP.
- Chi bộ.



- Học chính trị hè
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Lao động vệ sinh trường, lớp; Tuần Sinh hoạt tập
thể đầu năm học; Tuyên truyền giáo dục pháp luật,
ATGT …
- Xây dựng PPCT, XD kế hoạch bồi dưỡng HSG,
phụ đạo HS yếu – kém; kế hoạch dạy thí nghiệm,
thực hành (Lý – Hóa – Sinh) … 
- Họp tổ đánh giá tổ trưởng, tổ phó và đề xuất bổ
nhiệm TT, TP nhiệm kỳ mới.
- Xây dựng kế hoạch Trường học an toàn, ANTT.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.
- Thực hiện chế độ báo cáo đầu năm
- Ban hành các qui định, qui chế
- Học sinh tựu trường, 
- Dạy học theo TKB
- Bồi dưỡng HSG lớp 12

- Trước 10/8
- Trước 5/8
- 19 - 24/8

- Trước 31/8

- Trước 25/8

- Trước 5/9
- Trước 30/9.
- Trước 26/8
- Trước 5/9.
- 17/8
- Từ ngày 19/8
- Cả tháng

- CBGVNV
- Kế toán
-  BGH,  GVCN,  HS,
Ban LĐ, Đoàn trường.

- BGH, các Tổ CM.  
 

- Tổ (BGH chủ trì)

- PHT
- HT
- TKHĐ
- HT
-Toàn trường.
-Toàn trường.
- GV

  Thán
g 9

- Khai giảng.
 - Dạy học theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG khối 12
-  Nhập DS khối 10 vào phần mềm Vnedu
- Hướng dẫn nâng lương định kỳ, trước thời hạn.
- Tiếp tục nắm tình hình SGK, dụng cụ học tập
của học sinh; Sắp xếp, hoàn chỉnh các loại Hồ sơ
của HS (đối với lớp 11, 12 bổ sung; Lớp 10 thu hồ
sơ mới. Riêng lớp 10: Rà soát lại những HS nhập
học còn thiếu,  GVCN thu bổ sung); Hướng dẫn
HS làm hồ sơ miễn giảm học phí; 
- Hoàn thành đăng kí và xin cấp phép dạy thêm,
học thêm.  
- Hướng dẫn HS thực hiện nề nếp, kỹ năng sống,
chấp  hành  Luật  Giao  thông,  các  nội  qui  nhà
trường…
- Tiếp tục bố trí CSVC, mua thiết bị, thí nghiệm;
thiết bị Y tế, thuốc…
- Công khai theo TT 09/2009.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Ban hành Quyết định Bổ nhiệm TT,TP
- Ban hành Quyết định thành lập các ban, HĐ …
- Đăng ký danh hiệu thi đua.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG khối 12;
- Duyệt KH các tổ, cá nhân, tổ chức, đoàn thể
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Tổ chức giải bóng chuyền nam HS
- Thi chọn HSG cấp trường lớp 12 
- Nghỉ lễ Quốc khánh 
- Triển khai KH phòng chống tham nhũng
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS tháng 9
Xây dựng và triển khai kế hoạch:
+ Kế hoạch hoạt động GD
+ Kế hoạch của các tổ chức, đoàn thể

- 7h ngày 5/9
- Cả tháng.
- Cả tháng
- Trước 15/9
- Trước 5/9
- Trước 15/9

- Trước 20/9

- Cả tháng

- Cả tháng.
- Trước 15/9
- Trước 5/9
- Trước 1/9
- Trước 1/9
- Trước 10/9
- Cả tháng
- Trước 10/9
- Cả tháng
- Cả tháng
- Trước 30/9
- Ngày 2/9
- Trước 30/9

- Toàn trường.
- Toàn trường.
- GV
- GVCN K10, Thiên
- KT+HĐ nâng lương.
- GVCN; Tổ VP.

- Toàn trường

-  Đoàn,  GVCN,  các
Tổ CM liên quan.

 - PHTcsvc, Tổ VP.
- Kế toán, TKHĐ
- Kế toán
- HT + TKHĐ
- HT + TKHĐ.
- CBGVNV+ TKHĐ
- GV
- TT, BGH
- Các bộ phận, TKHĐ
- Ban văn thể
- BGH, tổ cm
- Toàn trường
- Tổ Sử-Địa-GDCD



+ Kế hoạch bồi dưỡng HSG
+ Kế hoạch dạy thêm, học thêm, 
+ Kế hoạch XD trường học an toàn về ANTT.
+ Kế hoạch Thi đua – Khen thưởng.
+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ.
+ Kế hoạch Tổ - nhóm chuyên môn.
+ Kế hoạch Văn thể
+ Kế hoạch cá nhân. …
Đại hội, Hội nghị
+ Đại hội CMHS (15/9)
+ Đại hội Đoàn trường (22/9)
+ Hội nghị CBCC (28/9)

Tháng
10 

- Dạy học theo kế hoạch.
- Thi đua dạy tốt chào mừng ngày PNVN (20/10);
Thao  giảng  và  các  hoạt  động  chào  mừng  ngày
20/10
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch đã xây dựng; tổ
chức học tập,  rút kinh nghiệm các tiết  dạy thực
hành, ứng dụng CNTT, BDHSG K12, phụ đạo HS
yếu, kém, dạy thêm; dạy học theo chủ đề….
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
-  Kiểm tra nội bộ: Văn bản qui chế;  Hồ sơ,  kế
hoạch TV, TB, YT…
- Dạy thêm, học thêm trong trường
- Đẩy mạnh hoạt động CLB Tiếng Anh.
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Thi HSG khối 12 cấp tỉnh
- Kiểm tra sổ điểm cá nhân và sổ chủ nhiệm
- Kiểm tra vào điểm giữa HKI
- Kiểm tra GV
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Dạy võ cổ truyền HKI (3 tiết/lớp)
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS tháng 10

- Cả tháng.
- Từ 1-20/10.

- Cả tháng.

- Trước 5/9
- Cả tháng.

- Từ ngày 01/10.
- Cả tháng.
- Cả tháng.
- 22/10
- Trước 5/10
- Cả tháng
- Cả tháng.
- Cả tháng.
- Cả tháng.

- Toàn trường
- Công Đoàn.

- Các Tổ CM

- Hiệu trưởng, KT.
- Ban KTNB

- GV.
- Tổ Ngoại ngữ.
- Các bộ phận, TKHĐ
- GV, HS
- PHT
- PHTcm
- BGH, Tổ cm
- GV bộ môn, GVCN
- GV thể dục

Tháng
11 

- Dạy học theo kế hoạch.
- Nâng lương định kỳ.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng
ngày NGVN (20/11);
- Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, đổi mới
PPDH, BDHSGK11, đổi mới KTĐG, phụ đạo HS
yếu kém
- Kiểm tra nội bộ: QCCM, hồ sơ
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Dạy thêm trong trường
- Kiểm tra GV 
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Thi chọn HSG cấp trường lớp 11 
- Tổ chức giải cờ vua
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- Cả tháng.
- Trước 5/11
- Trước 5/11
- Từ 1-20/11.

- Cả tháng.

- Cả tháng.
- Cả tháng.
- Cả tháng.
- Cả tháng
- Cả tháng
- Trước 20/11
- Trước 20/11

- Toàn trường
- HĐ nâng lương.
- HT, KT
- Công đoàn

- Các Tổ CM.

- Ban KTNB
- Các bộ phận, TKHĐ
- GV
- BGH, Tổ cm
- GV bộ môn, GVCN
- BGH, GV
- Ban văn thể

Tháng
12 

- Dạy học theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 11
- Nâng lương định kỳ.

- Cả tháng.
- Cả tháng
- Trước 5/12

- Toàn trường
- GV
- HĐ nâng lương.



- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Ôn tập học kỳ; tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm
các tiết dạy thực hành, đổi mới PPDH, ứng dụng
CNTT.  
- Phụ đạo HS yếu kém, ôn tập …
- Kiểm tra nội bộ: DTHT;  Kiểm kê tài sản.
- Đánh giá phân loại tổ chức Đảng, ĐV
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Dạy thêm trong trường
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Tổ chức thi học kỳ 1, chấm thi học kỳ 1.
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- Trước 5/12
- Cả tháng.

- Cả tháng.
- Trước 31/12.
- Lịch Huyện ủy.
- Cả tháng.
- Cả tháng

- 24-30/12

- HT, KT
- Các Tổ CM.

- Các Tổ CM.
- Ban KT, Tổ VP.
- Chi bộ, 
- Các bộ phận, TKHĐ
- GV
- GV bộ môn, GVCN
- Toàn trường

Tháng
1 

- Nghỉ Tết Dương lịch.
- Dạy học theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 10, 11
- Thi KHKT cấp tỉnh
 - Dạy thêm trong trường
- Nâng lương định kỳ.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Đánh giá, xếp loại HS.
- Báo cáo sơ kết học kỳ 1.
- Sơ kết học kỳ 1.
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt; chào mừng
ngày thành lập Đảng (3/2);
- Thực hiện chế độ báo cáo
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Nghỉ tết Nguyên đán
- Họp PHHS cuối HKI
- Tổ chức giải bóng rổ
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- 1/1
- Cả tháng.
- Cả tháng
- 02,03/1/2020
- Cả tháng
- Trước 5/1
- Trước 5/1
- Trước 20/1
- Trước 20/1
- Trước 20/1
- Cả tháng.

- Trước 30/1
- Cả tháng.
- Theo Sở GD
- Trước 20/1
- Trước 20/1

- Toàn trường.
- Toàn trường.
- GV
- Lịch Sở.
- GV
- HĐ nâng lương.
- Hiệu trưởng, KT.
- GVCN
- Các Tổ CM.
- Thư ký HĐ.
- Toàn trường.

- GV bộ môn, GVCN
- Toàn trường
- BGH, GVCN
- Ban văn thể

Tháng
2

- Dạy học theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 10, 11
- Dạy thêm trong trường
- Hướng dẫn nâng lương định kì và trước thời hạn.
- Tổ chức rút kinh nghiệm dạy học theo chủ đề,
đổi mới PPDH; bồi dưỡng HSG; phụ đạo HS yếu
kém.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
-  Kiểm tra  nội  bộ:  Kiểm tra  thực  hiện  chế  độ
CBGV
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- Cả tháng.
- Cả tháng
- Cả tháng
- Trước 5/2
- Cả tháng.

- Trước 5/2
- Cả tháng.
- Cả tháng.
- Cả tháng

- Toàn trường.
- GV
- GV
- HĐ nâng lương.
- Các Tổ CM.

- Hiệu trưởng, KT.
- Các bộ phận, TKHĐ
- GV bộ môn, GVCN
- Ban KTNB

Tháng
3 

- Dạy học theo kế hoạch.
- Dạy thêm trong trường
- Nâng lương định kì.
- Thu các loại hồ sơ của HS khối 12 còn thiếu,
chuẩn bị hồ sơ thi THPT quốc gia
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt; tổ chức các
hoạt động chào mừng ngày PNVN (8/3) và ngày
thành lập Đoàn (26/3); 

- Cả tháng.

- Trước 5/3
- Trước 20/3

- Cả tháng.

- Các Tổ CM.

- HĐ nâng lương.
- GVCN K12.

- Tổ CM, Công Đoàn, 
Đoàn trường.



- Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, 
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Đẩy mạnh hướng nghiệp; Tư vấn chọn trường
đăng kí tuyển sinh ĐH
 - Thi HSG cấp tỉnh lớp 11 
- Kiểm tra nội bộ: PCTN, võ cổ truyền
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Biên soạn đề cương ôn thi HKII
- Hội thảo thi THPT quốc gia
- Tổ chức Tháng thanh niên năm 2019 chào mừng
89 năm ngày thành lập Đoàn 26/3
- Dạy võ cổ truyền HKII (3 tiết/HK)
- Thi chọn HSG cấp trường lớp 10
- Thi GVDG cấp trường năm học 2019-2020
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- Cả tháng
Trước 5/3
- Cả tháng.

- 18/3
- Cả tháng
- Cả tháng.
- Cả tháng
- Trước 30/3
- Trước 30/3
- 26/3

- Cả tháng
- Trước 30/3
- Trước 30/3

- Tổ cm
- Hiệu trưởng, KT.
- BGH, GVCN 12, Tổ
tư vấn…
- GV, HS
- Ban KTNB.
- Các bộ phận, TKHĐ
- GV bộ môn, GVCN
- Tổ cm
- BGH, tổ cm
- Toàn trường

- GV thể dục
- BGH, tổ cm
- BGH, GV

Tháng
4 

- Dạy học theo kế hoạch.
- Dạy thêm trong trường
- Nâng lương định kì
- Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ thi THPT quốc
gia
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt; chào mừng
ngày  giải  phóng  miền  Nam  30/4,  ngày  QTLĐ
(1/5); 
- Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, đổi mới
PPDH, 
-  Tổ  chức  tổng  kết  rút  kinh  nghiệm  Ôn  thi
THPTQG cho HS khối 12.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
-  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra tổ CM
- Tư vấn hướng nghiệp.
- Thi HKII khối 12
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Hoàn thành hồ sơ thi THPTQG.
- Nghỉ lễ 30/4 
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS

- Cả tháng.
- Cả tháng
- Trước 5/4
- Trước 6/4

- Cả tháng.

- Cả tháng

- Trước 15/4.

- Trước 5/4
- 2/4
-  Cả tháng
-  Cả tháng.
- 22-27/4
- Cả tháng.
- Theo lịch Sở.
- 30/4
- Cả tháng

- Toàn trường
- GV
- HĐ nâng lương.
- BGH, GVCN K12.
- Công đoàn

- Tổ cm

- BGH, tổ cm

- Hiệu trưởng, KT.
- Toàn trường.
- Ban KTNB.
- Toàn trường.
- BGH, GV, HS
- Các bộ phận, TKHĐ
- BCĐ thi THPT
- Toàn trường.
GV bộ môn, GVCN

Tháng
5 

- Nghỉ lễ 1/5.
- Dạy học theo kế hoạch.
- Ôn thi THPT quốc gia 
- Nâng lương định kì.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Thi HKII khối 10,11
- Đánh giá XL HS học kỳ 2, cả năm K10.11,12
- Họp PHHS khối 10,11, 12.
- Khảo sát HS 12 thi THPT quốc gia
- Tổng kết năm học; tri ân & trưởng thành
-  Họp đánh giá  xếp loại  GV hằng năm và theo
chuẩn. 
- Họp đánh giá HT, PHT theo chuẩn.

- 1/5
- Cả tháng.
- Trước 31/5
- Trước 5/5
- Trước 5/5
- 6-11/5
- Trước 20/5
- Trước 27/5
- 18,19/5
- 30/5
-  Trước 25/5

- Trước 30/5

- Toàn trường.
- Toàn trường.
- GV, HS
- HĐ nâng lương.
- Hiệu trưởng, KT.
- BGH, GV, HS.
- GVCN
- BGH, GVCN 
- BGH, GV
- BGH, Đoàn, GV, HS
- BGH, Các Tổ CM.

- Toàn cơ quan.



- Họp xét thi đua, khen thưởng NH
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Tổ chức HĐNGLL và HĐHN cho HS
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ HS

- Trước 30/5
- Cả tháng.
- Cả tháng.
- Cả tháng.

- HĐ TĐ – KT.
- Các bộ phận, TKHĐ

Tháng
6 

- Thi THPTQG.
- Nâng lương định kì.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn.
- Thực hiện chế độ báo cáo.
- Tuyển sinh lớp 10 
- Chuẩn bị CSVC thi TS 10, thi THPTQG.

- Theo lịch của Bộ.
- Trước 5/6
- Trước 5/6
- Cả tháng.
- Theo lịch của Sở
- Trước 5/6

-  CBGV
- HĐ nâng lương.
- Hiệu trưởng, KT.
- Các bộ phận, TKHĐ
- HĐCT.
- PHTcsvc

Tháng
7 

- Giáo viên nghỉ hè
- Nâng lương định kì.
- Chi trả lương, đóng BH và kinh phí Công Đoàn -
- Thực hiện chế độ báo cáo.
-  Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá xếp loại CBCCVC
năm học 2019-2020
- Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng, sửa chữa
CSVC.

- Trước 5/7
- Trước 5/7
- Cả tháng.
- Cả tháng

- HĐ nâng lương.
- HT, KT
- Các bộ phận, TKHĐ
- Văn thư, TKHĐ

IV. Phương hướng chung

+ Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-
2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận
bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường
học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức,
lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

+ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình,
sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; 

V. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu  

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng
cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số
lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, các chuẩn được ban hành, phù hợp với việc rà soát,
sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp.

- Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương  Đảng  (khóa  XII)  và  Công  văn  số  3043/BGDĐT-NGCBQLGD  ngày
20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục. Thực hiện
các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định.

- Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc triển khai chương trình giáo
dục phổ thông mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của
vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

- Thực hiện tốt các chính sách phát triển đội ngũ: thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền
lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác; đánh giá, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực
cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

2.  Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo
đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học  



- Xây dựng và triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo
dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. 

- Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng
sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào
học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho
học sinh, sinh viên; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.

3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh 

- Khuyến khích dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ thông qua các môn học. 

- Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo
chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát động phong trào giáo viên cùng
học tiếng Anh với học sinh. Tạo điều kiện, hướng dẫn học ngoại ngữ trên các phương tiện truyền thông đại
chúng.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

- Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển
khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4).

- Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý.

5. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo 

- Thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư
trong lĩnh vực giáo dục; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, các chương trình học bổng hiệp định. 

6. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới;
triển khai có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 -
2025.

- Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình
nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Không đưa vào sử dụng các công trình trường,
lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

7. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất
lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

- Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

VI/ Một số giải pháp cơ bản
1.  Các chỉ tiêu phấn đấu

Chi bộ:   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trường: Trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, “Trường học văn hóa”.

Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Tỉnh.



Đoàn thể:

- Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

CB, GV, NV:

- Hoàn thành nhiệm vụ: 100%

- Lao động tiên tiến :  100%

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  15% trên tổng số LĐTT; Phấn đấu  có  CSTĐ cấp  Tỉnh,  CSTĐ cấp  toàn
quốc

Học sinh:

- Xếp loại Học lực: Học sinh giỏi: Từ 10% trở lên; Khá: trên 35%, TB: dưới 45%, Yếu kém: dưới 5%,

Tỉ lệ HSG toàn diện:  Lớp A1, A2 (cả 3 khối 10,11,12) : từ 30% trở lên; Lớp A3, A4, A5 (cả 3 khối
10,11,12) : từ 15% trở lên; các lớp còn lại có HSG

- Xếp loại hạnh kiểm: Khá - Tốt: trên 90%, Yếu: dưới 2%

- Học sinh bỏ học dưới 1%. Lên lớp  thẳng  trên 95%, sau thi lại: trên 98%.

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt  trên 99%

- Tỉ lệ HS đậu Đại học: trên 80%

- Học sinh giỏi: Nâng cao số lượng và chất lượng giải HSG cấp Tỉnh,

- Phấn đấu tiếp tục có HS đạt giải trong các cuộc thi cấp Tỉnh về nghiên cứu KHKT, sáng tạo Thanh thiếu
niên, sáng tạo Xanh…

2. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ,

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, các đợt tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ;

- Tổ chức tốt Hội thi Giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi và hội giảng cấp trường;

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến và vận dụng các sáng kiến  hay trong giảng

dạy và quản lý.

3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học và ứng

dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả

- Sử dụng máy chiếu, Tivi các phòng học ở các tiết dạy học,

- Sử dụng bảng tương tác, khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học có hiệu quả,



- Quản lý theo hệ thống điện tử (Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử),

- GVCN trao đổi với phụ huynh về tình hình học sinh qua sổ liên lạc điện tử .

4. Nâng cao chất lượng giáo dục

- Thực hiện tốt nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục;

- Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chú ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy

học;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém và ôn tập cho học sinh 12 chuẩn bị kỳ thi THPT

quốc gia năm 2020;

- Thực hiện tốt việc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên

môn ở các tổ chuyên môn, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp dạy và học

- Tổ chức tốt cuộc thi KHKT cấp trường và có học sinh tham gia thi KHKT cấp tỉnh. 

5. Công tác tổ chức hoạt động ngoại khoá

* Phối hợp triển khai ngoại khoá ở các tổ chuyên môn 

- Tổ Sử-Địa-GDCD thực hiện giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng, ATGT, thực hiện truyền

thông về bảo vệ môi trường, biển đảo ...

- Tổ Hóa-Sinh-TD-QPAN tham gia tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, bóng chuyền, Võ cổ truyền.

- Tổ Ngoại ngữ tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh . 

- Đoàn thanh niên  phối hợp với các Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức các cuộc thi dưới cờ;

* Thực hiện kết hợp liên tổ CM để tổ chức ngoại khoá, các câu lạc bộ làm cho nội dung phong phú

hơn, buổi ngoại khoá sinh động hơn. (theo kế hoạch chung toàn trường) 

VII/ Tổ chức thực hiện
1. Phó hiệu trưởng, các đoàn thể cùng phối hợp và các tổ CM căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp 

trên, căn cứ tình hình thực tiễn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể. Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra
việc thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng 
mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học 2019 – 2020. 
Trong khi thực hiện sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu thực tế ./.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                           
         - BGH, TT, CĐ, ĐTN (Đã ký)
         - Lưu.

      Bùi Văn Hưởng


