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KẾ HOẠCH
Hoạt động năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch số 12264/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Củ Chi giai
đoạn 2016-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 796/KH-GDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý,
giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 1666/KH-GDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm 2020;
Căn cứ Báo cáo số 1127/BC-GDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về tổng kết năm học 2019 -2020 và
triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 1298/KH-BDGD ngày 21 tháng 10 năm 2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình
độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021.
Trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những tồn
tại, hạn chế trong năm học 2019-2020, Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Củ
Chi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình nhân sự
- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 14. Trong đó: CBQL: 02,
GV: 07, NV: 05
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 10, Trung cấp: 02, Chưa TN
THPT: 02
- Trình độ Chính trị: Trung cấp: 10, sơ cấp: 01
2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân,
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
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- Được sự hỗ trợ, phối hợp của các Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Minh, Đại học Sài Gòn, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh trong
việc mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn cho cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên các cấp học.
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở luôn quan
tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Bồi dưỡng Giáo
dục huyện có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, luôn nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
2.2. Khó khăn:
- Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện tuy có cơ sở riêng nhưng chỉ có 02
phòng học và 01 hội trường nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu các lớp đào tạo,
bồi dưỡng, hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật có từ 4 lớp trở lên phải thuê
phòng học, hội trường của các đơn vị tiểu học, trung học cơ sở, Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị huyện… do đó còn gặp khó khăn trong công tác quản lý lớp học
và việc đi lại, học tập của giảng viên, học viên.
- Nhân sự Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện thường không ổn định, phân
bổ chưa đồng đều giữa các cấp học, còn thiếu giáo viên mầm non.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Chú trọng xây dựng văn
hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai
thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học.Thực hiện hiệu quả Cuộc vận
động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch,
vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 12264/KH-UBND ngày 19/12/2016 của
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Củ Chi giai
đoạn 2016-2020.
3. Liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuẩn
hóa về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019.
4. Tổ chức, triển khai bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho
cán bộ quản lý, giáo viên theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện.
5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng
đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc
thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lí nhà
trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
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6. Tổ chức các chuyên đề, thao giảng, theo hướng tiếp tục tập trung đổi
mới phương pháp giảng dạy và học tập như: Thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh,
tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa; đổi mới phương thức
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo hướng phát huy
tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá
nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, dạy học
theo chủ đề, dạy học theo dự án, dạy học tích hợp liên môn,…
7. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý,
giáo viên các cấp học; tổ chức các lớp BDTX tập trung theo chỉ đạo của Lãnh
đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, của từng cá nhân, gắn với đặc thù của đơn vị,
góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên nhà trường. Thực hiện kể chuyện về gương sáng học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lễ chào
cờ sáng thứ hai hàng tuần. Khuyến khích, động viên cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện
tốt nhiệm vụ được phân công.
- Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác chính trị tư tưởng và thành lập
Ban Công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị nhằm tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời
kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
- Phối hợp với Khu phố đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống
tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong sinh viên các lớp, đặc biệt là các lớp đào
tạo mới giáo viên.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các cuộc vận động của Ngành; triển khai đầy
đủ các văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo cho cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh viên các lớp. Trang bị đầy đủ tủ sách
pháp luật của nhà trường.
-Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19,
nhất là Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với
cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.
2. Công tác đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn
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- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức, quản lý
các lớp đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường
tạo điều kiện cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp chuẩn
hóa, nâng chuẩn nhằm nâng cao nâng tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn
đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019.
3. Công tác bồi dưỡng
3.1. Bồi dưỡng chính trị
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Bồi
dưỡng Chính trị tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học.
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp danh sách cán bộ quản
lý, giáo viên các cấp học tham gia các lớp học nâng cao trình độ lý luận chính trị
theo chỉ đạo của cấp trên.
- Tạo điều kiện, chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị
tham gia các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị.
3.2. Bồi dưỡng chuyên đề
Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện tiếp tục phối hợp Tổ Chuyên môn và
Mạng lưới chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chuyên đề - thao
giảng, tập huấn ở các cấp học nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên
trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong năm học 2020-2021, Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện sẽ tổ chức
35 chuyên đề, thao giảng, tập huấn 3 cấp học, cụ thể như sau:
Cấp học
Mầm non
Tiểu học
THCS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bộ môn

Toán
Lý
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
GDCD
Anh văn

Số chuyên đề, thao
giảng, tập huấn
06
8
21
2
1
1
1
2
1
2
1
2

Cấp thực hiện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
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10
11
12
13
14
15

Mỹ thuật
Âm nhạc
Thể dục
Công nghệ
Tin học
HĐ.NGLL
Tổng cộng

1
1
1
3
1
1

Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
Cấp huyện
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3.3. Công tác bồi dưỡng thường xuyên
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch BDTX cho cán
bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021, nộp
kế hoạch BDTX về Sở Giáo dục và Đào tạo đúng theo thời gian quy định.
- Phối hợp với các cơ sở giáo dục (Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí
Minh, Trường Đại học Sài Gòn,...) tổ chức BDTX theo kế hoạch.
- Tham gia các đoàn kiểm tra chuyên môn và kiểm tra công tác BDTX tại
các trường và đơn vị trực thuộc.
- Đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị
phục vụ công tác BDTX theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả BDTX năm học 2020 – 2021 của các trường
và đơn vị trực thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
theo thời gian quy định.

3.4. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác
- Trên cơ sở tình hình nhân sự các cấp học (qua điều tra đội ngũ đầu năm
học), kết hợp với đề nghị đào tạo, bồi dưỡng của các trường mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở, liên kết với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các lớp bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
các cấp học, đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách từng lĩnh
vực công việc được bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp công việc phụ trách.
- Liên kết với Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, lớp chức danh nghề
nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học
cơ sở và lớp giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Tiếp tục triển khai, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và
thực hiện báo cáo theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Công tác đào tạo mới
- Tiếp tục quản lý các lớp đại học Tiểu học - Khóa 9, Đại học Mầm non - Khóa 7
đặt tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện.
- Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
lớp đào tạo mới giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học.
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5. Công tác thi đua
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, nghiên cứu thang điểm thi đua phù hợp
với từng đối tượng, từng danh hiệu. Thực hiện Quy chế thi đua – khen thưởng
và xây dựng kế hoạch thi đua năm học. Sơ kết, tổng kết gắn với khen thưởng kịp
thời, chính xác nhằm động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
6. Công tác kiểm tra, thăm lớp, dự giờ
- Tham gia kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên
kiểm tra chuyên môn, thăm lớp, dự giờ theo điều động của Phòng Giáo dục và
Đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả vận dụng chuyên đề, thao giảng cấp huyện, góp
phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện thực hiện công tác kiểm tra đơn vị và
các bộ phận theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời lên kế
hoạch kiểm tra nội bộ theo yêu cầu chung của công tác kiểm tra.
7. Sáng kiến
Phát động phong trào viết và vận dụng sáng kiến trong đơn vị. Dành phần
kinh phí khen thưởng, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia
viết và vận dụng sáng kiến vào công tác quản lý, tổ chức các hoạt động theo quy
chế, nhiệm vụ của Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện.
8. Công tác tham quan, nghỉ mát hè 2021
Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham quan, nghỉ mát hè
2021. Địa điểm tham quan, nghỉ mát trong nước hoặc ngoài nước theo thống
nhất của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
IV. DỰ KIẾN CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC
STT

Tên lớp đào tạo bồi dưỡng

Đối tượng

Số
lượng

1

Lớp đào tạo mới giáo viên ngành Học sinh đã tốt nghiệp THPT
Giáo dục Tiểu học

100

2

Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên Cán bộ quản lý, giáo viên các
đại học ngành Giáo dục Tiểu học trường tiểu học

60

3

Đào tạo liên thông từ trung cấp, cao Cán bộ quản lý, giáo viên các
đẳng lên đại học ngành Giáo dục trường mầm non
Mầm non

100

4

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ quản lý, giáo viên,
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các cơ sở mầm
nhân viên các cơ sở mầm non ngoài non ngoài công lập.
công lập.

80

7

5

Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm các trường
trường tiểu học, trung học cơ sở.
tiểu học, trung học cơ sở.

100

6

Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh Giáo viên các trường mầm non
nghề nghiệp giáo viên mầm non

150

7

Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh Giáo viên các trường tiểu học
nghề nghiệp giáo viên tiểu học

200

8

Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh Giáo viên các trường trung
nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở học cơ sở

150

9

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng CT Cán bộ quản lý, giáo viên các
GDPT 2018 cho cấp tiểu học, trường tiểu học, trung học cơ sở.
trung học cơ sở.

2887

10

Lớp bồi dưỡng giáo viên bộ môn Cán bộ quản lý và giáo viên bộ
Lịch sử và Địa lý
môn Lịch sử, Địa lý các trường
trung học cơ sở.

140

11

Lớp bồi dưỡng giáo viên bộ môn Cán bộ quản lý và giáo viên
Vật lý, Hóa học và môn Sinh học. dạy môn Vật lý, Hóa học và
Sinh học các trường trung
học cơ sở.

180

Ngoài những lớp dự kiến nêu trên, Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện sẽ
liên kết với các cơ sở đào tạo để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo
của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Thời
gian

Nội dung thực hiện

Tháng
8/2020

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/194519/8/2020).
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
- Tổng hợp báo cáo bồi dưỡng chính trị hè 2020.
- Dự thảo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021.
- Dự thảo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2020 cho cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên.
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- Phối hợp với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh các lờp
đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục
Mầm non và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục Tiểu học.
- Tổ chức khai giảng và nhập học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
Tháng
9/2020

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2020).
- Dự thảo kế hoạch hoạt động và kế hoạch chuyên đề, thao giảng năm
học 2020-2021.
- Quản lý các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 2020.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh các lờp
đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục
Mầm non và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục Tiểu học.
- Tổ chức quản lý lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở.
- Tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
- Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên năm học 2020-2021 và các quyết định khác.
- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương
hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành.
- Dự Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm
vụ năm học 2020-2021 của các bộ môn tại Sở GD&ĐT và triển khai
tại huyện theo phân công của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT.
- Triển khai biểu mẫu điều tra tình hình đội ngũ đầu năm học 2020-2021.
- Tổ chức chuyên đề - thao giảng theo kế hoạch.
- Thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc của cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên quý 3/2020.
- Tổ chức bồi dưỡng CTPT 2018 cho các trường TH, THCS. Báo cáo
kết quả bồi dưỡng chương trình GDPT 2018.

Tháng - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ
10/2020 nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các văn kiện tổ chức Hội nghị Cán bộ,
công chức, viên chức năm học 2020-2021.
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- Hoàn chỉnh và trình duyệt kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021.
- Tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh các lớp
đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục
Mầm non và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục Tiểu học.
- Tổng hợp báo cáo điều tra đội ngũ đầu năm học 2020-2021.
- Tổ chức chuyên đề - thao giảng theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
Tháng - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
11/2020 Tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.
- Tổ chức chuyên đề - thao giảng theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên
dạy môn Lịch sử và Địa lý; bồi dưỡng giáo viên dạy môn Vật lý, Hóa học
và Sinh học.
- Sinh hoạt về ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) và tuyên
truyền kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).
- Tổ chức chuyên đề, thao giảng theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
Tháng - Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.
12/2020 - Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.
- Tham dự chuyên đề, thao giảng các Cụm theo giấy mời.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc của cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên quý 4/2020.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
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trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01).
- Tổ chức chuyên đề, thao giảng theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.

Tháng
01/2021 - Báo cáo sơ kết HKI công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Tham dự chuyên đề, thao giảng các Cụm theo giấy mời.
Tháng - Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
02/2021 (03/02).
- Tổ chức chuyên đề, thao giảng theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Chấm sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Tham dự chuyên đề, thao giảng các Cụm theo giấy mời.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
Tháng
3/2021

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và ngày
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).
- Tổ chức chuyên đề - thao giảng theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Tham dự chuyên đề, thao giảng các Cụm theo giấy mời.
- Tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
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Tháng
4/2021

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch)
và ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4).
- Phối hợp với cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức
danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học theo kế hoạch.
- Phối hợp với Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp đào tạo
mới ngành Giáo dục Tiểu học.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn theo Quyết định của Lãnh đạo
Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Tổ chức bồi dưỡng CT GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các
trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5) và ngày Sinh nhật
Bác (19/5).

Tháng
5/2021

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết công tác ĐTBD, BDTX năm học 2020-2021.
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên, phân loại công chức, viên chức, xét thi đua năm học 2020-2021.

Tháng
6/2021

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và ngày Gia
đình Việt Nam (28/6).
- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Tham mưu Phòng GD&ĐT kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ hè 2021.
- Tổ chức tham quan hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tháng

- Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

7/2021

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2021.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Trường Bồi
dưỡng Giáo dục huyện Củ Chi, các Tổ và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, xây dựng kế hoạch tổ, cá nhân
và tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- 2 Tổ của Trường BDGD;
- Niêm yết công khai;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Lam
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DUYỆT
CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

