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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020-2021 

 

- Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-SGDĐT ngày 15/08/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh 
Kon Tum V/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021; 

- Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-PGDĐT, ngày 05/10/2020 của Phòng GD&ĐT 
huyện KonPlông về kế hoạch công tác năm học 2020-2021; 

- Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục 
trong năm học 2020-2021. Trường THCS Măng Đen xây dựng kế hoạch công tác năm 
học 2020-2021, cụ thể như sau: 

Tháng Nội dung công việc 
Bộ phận thực 

hiện 
Ghi 
chú 

Tháng 
8/2020 

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-
19/8/2020). 

Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 6. 
Hội đồng tuyển 

sinh 
 

Ôn tập, kiểm tra lại và xét học sinh lên lớp 
năm học 2020-2021. 

CM nhà trường, 
GV liên quan 

 

Biên chế lớp đầu năm và phân công chuyên 
môn. 

Ban giám hiệu 
 

Tham gia bồi dưỡng chính trị, chỉ thị nhiệm 
vụ năm học 2020-2021. 

Ban giám hiệu 
 

Chuẩn bị công tác khai giảng. 
Văn phòng và các 
bộ phận liên quan 

 

Tháng 
9/2020 

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/9/1945-02/9/2020). 

Tổ chức Khai giảng năm học mới. Toàn trường  

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học 2 
buổi/ngày. 

Chuyên môn 
 

Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu 
KHKT. 

Chuyên môn 
 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 
năm học 2020-2021. 

Chuyên môn 
 



Hoàn thiện hồ sơ nhà trường, hồ sơ tổ CM, hồ 
sơ lớp và hồ sơ cá nhân. 

Văn phòng; 
Chuyên môn; Giáo 

viên. 

 

Triển khai thực hiện Thông tư 26/TT-
BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều về 
quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS. 

Chuyên môn 
 

Đăng kí thao giảng và Tiết SHCM theo 
NCBH. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 và dạy phụ đạo. 
Chuyên môn; Giáo 

viên 
 

Cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm 
quản lý của nhà trường VNEDU năm học 
2020-2021. 

Văn phòng 
 

Cập nhật cơ sở dữ liệu chung toàn ngành đầu 
năm học 2020-2021. 

Văn phòng 
 

Rà soát GV tham gia tập huấn đại trà chương 
trình GDPT mới. 

Chuyên môn 
 

Xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường 
học. 

Văn phòng 
 

Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 
2020. 

Liên đội 
 

Tháng 
10/2020 

Kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và 
đào tạo (15/10/1968-15/10/2020). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường.  

Xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Chuyên môn 
 

Triển khai nội dung cuộc thi Tài năng Tiếng 
anh cấp tỉnh. 

Chuyên môn; GV 
Tiếng anh 

 

Tham gia tập huấn bơi an toàn, phương pháp 
tổ chức các hoạt động thể thao trường học. 

Giáo viên thể dục 
 

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và dạy phụ 
đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tổ chức Hội nghị CCVC-NLĐ năm học 
2020-2021. 

Nhà trường phối 
hợp BCH CĐ 

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy 
giỏi, chấm SKKN, ĐDDH tự tạo cấp trường. 

Chuyên môn 
 

Tham gia tập huấn đại trà các môn học chuẩn 
bị thực hiện chương trình GDPT mới. 

Giáo viên được cử 
 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  



Rà soát TB dạy học, CSVC, đội ngũ chuẩn bị 
điều kiện triển khai Chương trình GDPT năm 
2018 đối với lớp 6 năm 2021-2022. 

Ban giám hiệu 
 

Tháng 
11/2020 

Chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-
20/11/2020). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ 
niệm 38 năm (1982-2020) ngày Nhà giáo 
Việt Nam. 

Liên đội 
 

Tham gia hoạt động bóng chuyền chào mừng 
38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do 
Phòng GD&ĐT tổ chức. 

Giáo viên được cử 
 

Tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp 
trung học về Modul 1, 2, 3 thực hiện Chương 
trình GDPT 2018 do trường Đại học Đà Nẵng 
tổ chức. 

Giáo viên được cử 

 

Cử các sản phẩm tham dự thi E-learning cấp 
huyện. 

Chuyên môn 
 

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và dạy phụ 
đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  

Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ 
I năm học 2020-2021. 

Chuyên môn. 
 

Tháng 
12/2020 

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944-22/12/2020). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và dạy phụ 
đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tổ chức ôn tập cuối học kỳ I năm học 2020-
2021. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2020-2021 
theo kế hoạch. 

Toàn trường 
 

Hoàn thành điểm, đánh giá chất lượng học 
sinh. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Hoàn thiện hồ sơ và tham gia Hội khỏe phù 
đổng cấp huyện năm học 2020-2021. 

Văn phòng, GV-
HS được cử. 

 

Báo cáo kết quả kiểm tra học kì I về Phòng 
GD&ĐT. 

Chuyên môn 
 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  



Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ 
I. 

Ban giám hiệu; 
GVCN 

 

Sơ kết học kì I. Toàn trường  

Tháng 
01/2021 

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 
(09/01/1950-09/01/2021). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Tham gia giao lưu cuộc thi Tài năng Tiếng 
Anh cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

Giáo viên, HS 
trong đội tuyển. 

 

Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 
học 2020-2021 (nếu có). 

GV, HS được PGD 
cử tham gia 

 

Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ 
thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh 
(nếu có). 

Giáo viên; Học 
sinh có đề tài được 
PGD cử tham gia 

 

Nộp SKKN, ĐTKH, ĐDDH tự tạo dự thi cấp 
huyện. 

Chuyên môn; GV 
có sản phẩm dự thi 

 

Tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp 
huyện năm học 2020-2021. 

GV đạt GVDG cấp 
trường 

 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  

Cập nhật cơ sở dữ liệu học kỳ I năm học 
2020-2021. 

Văn phòng 
 

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và dạy phụ 
đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Nộp hồ sơ đăng kí thi chọn HSG lớp 9 cấp 
huyện. 

Chuyên môn 
 

Tháng 
02/2021 

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2021) 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Tham dự kì thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện 
năm học 2020-2021. 

Học sinh giỏi cấp 
trường 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 và dạy 
phụ đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
cấp THCS lần thứ IX (nếu có). 

Giáo viên đạt 
GVDG cấp huyện 

 

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2021. Toàn trường  

Tháng 
3/2021 

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Kon Tum (17/3/1975-17/3/2021); 90 
năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/31931-20/3/2021). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Tham gia kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Học sinh đạt học  



tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức. sinh giỏi cấp huyện 

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 và dạy 
phụ đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tổ chức tập huấn đại trà GV thực hiện 
Chương trình GDPT 2018 cho GV cấp trung 
học về Modul 1, 2, 3. 

Giáo viên toàn 
trường 

 

Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ 
thuật của học sinh cấp quốc gia tổ chức tại 
TP. Huế (nếu có). 

Giáo viên; Học 
sinh có đề tài được 
Sở GD cử tham gia 

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
chào mừng ngày 26/3. 

Liên đội 
 

Nộp hồ sơ đăng kí thi chọn HSG lớp 6, 7, 8 
cấp huyện. 

Chuyên môn 
 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  

Tháng 
4/2021 

Chào mừng kỷ niệm 46 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống 
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 và dạy 
phụ đạo. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tham gia dự thi sáng kiến kinh nghiệm, đề tài 
khoa học, đồ dùng dạy học tự làm cấp tỉnh 
(nếu có) 

Chuyên môn; GV 
có sản phẩm dự thi 

 

Tham dự kì thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 
cấp huyện năm học 2020-2021 

Học sinh giỏi cấp 
trường 

 

Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ 
II năm học 2020-2021. 

Chuyên môn. 
 

Lập tờ trình xin thành lập Hội đồng xét công 
nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 

Văn phòng 
 

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm 
học 2021-2022 

Văn phòng 
 

Xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên THCS 

Ban giám hiệu 
 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  

Tháng 
5/2021 

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2021). 

Thực hiện kế hoạch dạy và học. Toàn trường  

Tổ chức ôn tập cuối học kỳ II năm học 2020-
2021. 

Chuyên môn; Giáo 
viên 

 

Tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2020-
2021 theo kế hoạch. 

Toàn trường 
 



 

 
Nơi nhận:      TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MĂNG ĐEN 
- Phòng GD&ĐT (t/dõi);               HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ phận, Tổ CM (t/hiện);       
- Lưu VPNTr. 

 

 

Xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2020-2021. 
Hội đồng xét TN 

THCS 
 

Báo cáo kết quả kiểm tra học kì II về Phòng 
GD&ĐT. 

Chuyên môn 
 

Nộp hồ sơ và Báo cáo kết quả xét công nhận 
tốt nghiệp THCS về Phòng GD&ĐT. 

Văn phòng 
 

Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời cho học sinh tốt 
nghiệp THCS năm học 2020-2021. 

Văn phòng 
 

Đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng, Chuẩn giáo 
viên THCS và báo cáo kết quả về Phòng 
GD&ĐT. 

Ban Giám hiệu 
 

Nhập cơ sở dữ liệu cuối năm học 2020-2021 Văn phòng  

Tổng kết năm học 2020-2021 
Văn phòng và các 
bộ phận liên quan 

 

Bàn giao HS về địa phương nghỉ hè năm 
2021. 

TPT Đội 
 

Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch. Ban KTNB  

Xây dựng kế hoạch ôn tập hè và tổ chức kiểm 
tra lại cho học sinh (nếu có). 

Chuyên môn 
 

Tháng 
6, 7, 

8/2021 

Xây dựng kế hoạch tu sửa CSVC trong hè. Ban giám hiệu  

Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 
2021-2022. 

Hội đồng tuyển 
sinh 

 

Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 
năm học 2021-2020 

Chuyên môn; Giáo 
viên Văn, Toán. 

 

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK 
lớp 6. 

Giáo viên được cử 
 

Tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên tại 
huyện cho CBQL, giáo viên cốt cán bậc 
THCS 

CBQL; Giáo viên 
 

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị, chỉ thị 
nhiệm vụ năm học tại huyện cho CBQL, giáo 
viên cốt cán cấp THCS 

CBQL; Giáo viên 
 


