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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HẰNG THÁNG
TRUNG TÂM GDTX&HN TUY AN
NĂM HỌC 2014- 2015
Thực hiện Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT, ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường
xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX, GDTrH, KTKĐCL của
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên;
Trung tâm GDTX&HN Tuy An xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm hằng tháng
trong năm học 2014-2015 như sau:
THÁNG 8 – 2014
- Tuyển sinh lớp 10 hệ GDTX;
- Giáo viên xây dựng lại phân phối chương trình nghề 70 tiết
- Lãnh đạo dự hội nghị TD khen thưởng học sinh giỏi, Tổng kết năm học 20132014 và triển khai nhiệm vụ NH 2014-2015 ở Sở (15-16/8);
- Cán bộ viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị chuyên môn hè 2014;
- Ngày tựu trường học sinh THPT-GDTX: 25/8;
- Tổ chức thi lại cho học viên lớp 10, 11 sau rèn luyện trong hè;
- Tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh trường lớp, khu vực, chuẩn bị các điều
kiện để khai giảng năm học mới;
- Thông báo tuyển sinh học nghề PT;
- Họp Hiệu trưởng các trường THCS, đại biểu Phòng GD tuyển sinh học nghề PT (27/8).
- Họp Tổ giáo viên THPT, ký hợp đồng giảng dạy, chia thời khóa biểu (tối 28/8).
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015;
- Triển khai CBVC góp ý các quy chế, thang điểm thi đua gửi qua email trước 25/8;
- Tiếp tục tu sửa nhỏ cơ sở vật chất (rèm cửa, 2 cửa sắt kéo, mua máy in 2 mặt);
- Giám đốc tham gia học lớp kiến thức quốc phòng (05/8- 20/8).
THÁNG 9 – 2014
- Hệ GDTX: Ngày 03/9 tập trung học sinh, ngày 4/9 bắt đầu học, ngày 05/9 khai giảng;
- Hệ dạy nghề PT: Từ ngày 11/9 các trường nộp danh sách học sinh học nghề;
- Từ ngày 11/9- 15/9 biên chế lớp và phân công giáo viên;
- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 triển khai BHYT học sinh, họp PHHS, thông báo mức
học phí 190.000đ/tháng/học sinh.
- Chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị CBCC.VC;
- Các tổ lập dự trù mua thiết bị thực hành bổ sung;
- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm cấp phát giáo viên;
- Mua 1 máy in 2 mặt. sửa máy scan;
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- Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi con của CBVC vào chiều ngày 8/9;
- CBVC nộp quyết định (cho Tổ trưởng) để xét nâng lương đợt 2/2014;
- Xây dựng kế hoạch giúp đỡ 5 hộ nghèo thôn Xuân Trung, xã An Xuân,
- Lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng nộp Sở trước ngày 06/9;
- Các tổ lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại tổ trưởng các tổ theo năm học
trình Sở duyệt trước khi công bố quyết định;
- Rà soát, bổ sung phân phối chương trình trình Sở duyệt;
- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động chuyên môn;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ;
THÁNG 10 – 2014
- Phát động phong trào thi đua 2 tốt: “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng ngày 20/10, 20/11;
- Tổ chức Hội nghị CBCC.VC đầu năm học 2014-2015;
- Tiếp tục sắp xếp phân công giáo viên dạy ở các vệ itnh;
- Ổn định nề nếp dạy và học;
- Ban hành quy chế chuyên môn;
- Tổ chức thao giảng ở tổ và phân công giáo viên dạy tư vấn hướng nghiệp;
- Mua sắm bổ sung thiết bị thực hành;
- Hoàn thành hồ sơ sổ sách để tổ chức kiểm tra vào cuối tháng;
- Tổ trưởng và lãnh đạo dự giờ kiểm tra đột xuất giáo viên;
- Đón đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành;
- Vận động quyên góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật theo chỉ đạo của Sở GDĐT;
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10;
- CBCC.VC đăng ký thi đua và đề tài SKKN, NCKHSPƯD;
- Sắp xếp lại công tác tổ chức ở các tổ, bổ nhiệm tổ trưởng;
- Sắp xếp lại giáo viên chưa đạt chuẩn;
- Tiếp tục thu học phí học kỳ I lớp 12, lớp trung cấp Luật;
- Triển khai thực hiện Quyết định số 1711/QĐ-SGDĐT của Sở GDĐTvề giải quyết
đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Như Phong.
THÁNG 11 – 2014
- Phát động phong trào thi đua 2 tốt “Dạy tốt- Học tốt” chào mừng Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11;
- Củng cố nề nếp dạy và học nhất là các lớp ở vệ tinh;
- Tiếp tục thao giảng ở cấp tổ;
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua gửi Cụm thi đua và Sở;
- Lập danh sách CBVC đóng góp tiền hỗ trợ 5 hộ nghèo thôn Xuân Trung, An Xuân;
- Đối chiếu học phí;
- Chuẩn bị tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ khối Trung tâm;
- Củng cố nội dung trang web Trung tâm, các bộ phận, các tổ gửi kế hoạch cho
đ/c Hoàng quản trị trang web;
- Tổ chức các hoạt động thể thao trong CBVC và học sinh;
- Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20/11;
- Tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua do Cụm tổ chức;
- Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ;
- Điều động giáo viên thiếu giờ làm hành chính;
- Tu sửa cơ sở vật chất, lao động vệ sinh;
- Tiếp tục thu học phí nghề 2 trường còn lại: Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu;
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- Đoàn TN phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 11, 12 chuẩn bị tiết mục hội diễn văn nghệ;
- Phát động phong trào hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.
THÁNG 12 – 2014
- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN:
+ Tiếp tục ổn định nền nếp dạy và học sau nghỉ mưa lụt, tổ chức dạy bù;
+ Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm;
+ Kiểm tra chuyên môn một số vệ tinh;
+ Tổ chức hoạt động văn nghệ trong học sinh;
- Tham gia hội nghị tổng kết công tác PCMT, ATGT năm 2014 do Sở tổ chức;
- Tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông;
- Tổ chức kiểm tra học kỳ I, sơ kết học kỳ I;
- Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách giáo viên, kiểm tra chuyên môn, xếp loại thi đua
cuối HK I;
- Quyết toán kinh phí năm 2014 tính thu nhập tăng thêm (nếu có)
- Tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2014.
- Hoàn thành sổ đăng bộ học nghề năm học 2014-2015;
THÁNG 1&2– 2015
- Thực hiện chương trình học kỳ II;
- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy để đảm bảo thời gian thi lấy chứng chỉ nghề;
- Cân đối giờ dạy của giáo viên;
- Báo cáo Sơ kết thi đua học kỳ I cho Cụm thi đua 5;
- Kiểm tra chuyên môn;
- Thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học nghề tại Trung tâm;
- Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 16/02 đến 24/02/2015;
- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật
tự trong các ngày lễ, tết;
- Ổn định nền nếp dạy và học trước và sau Tết Nguyên đán;
- Phân công trực Tết Nguyên đán;
- Tổ chức thanh lý tài sản hỏng;
- Thu học phí, ảnh, giấy khai sinh, lệ phí thi nghề chuẩn bị thi cuối khóa;
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2014;
THÁNG 3 – 2015
- Tiếp tục thực hiện chương trình HK II THPT hệ GDTX;
- Hoàn thành chương trình nghề PT theo quy định, kiểm tra HK II (nghề PT);
- Lập kế hoạch và hồ sơ tổ chức kỳ thi nghề PT THCS khoá ngày 12/4/2014:
+ Hoàn thành điểm số, tiếp tục thu lệ phi thi nghề, học phí (20/3 xong);
+ Lập phiếu ghi điểm và danh sách đăng ký dự thi;
+ Xét điêu kiện dự thi nghề PT - Tổng kết lớp (16/3-22/3);
- Kiểm tra chuyên môn một số lớp;
- Tiếp tục thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS xong
trước 30/3, nộp danh sách tư vấn;
- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ VN 8/3;
- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia Hội trại 26/3;
- Kết nạp đoàn viên TN mới trong học sinh THPT hệ GDTX;
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- Xét nâng lương đợt 1/2015;
- Tham gia Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ và tư vấn tuyển sinh năm 2015 do Sở tổ chức;
THÁNG 4 – 2015
- Tổ chức kỳ thi nghề phổ thông THCS (12-15/4/2015) theo KH của Sở GD-ĐT;
- Tiếp tục thực hiện chương trình HK II đối với các lớp THPT; tổ chức kiểm tra
HK II;
- Lập kế hoạch thi nghề THPT (10-13/5/2015), dự trù kinh phí, vật tư;
+ Lập phiếu ghi điểm và danh sách đăng ký;
+ Xét điều kiện dự thi;
+ Lập hồ sơ tổ chức thi nghề phổ thông THPT (10-13/5/2015),
- Thu lệ phí thi nghề THPT;
- Các lớp may nộp sản phẩm;
- Thanh lý hợp đồng thuê CSVC dạy nghề PT;
- Giải quyết các chế độ cho giáo viên dạy vệ tinh và giáo viên thỉnh giảng;
- Tập huấn công tác thi và nhận hồ sơ dự thi TN THPT khoá ngày 09/6/2014;
THÁNG 5 – 2015
- Tổ chức kỳ thi nghề phổ thông THPT khoá ngày 10-13/5/2015 theo KH của Sở GD-ĐT;
- Kết thúc học kỳ II các lớp GDTX
- Tổ chức tổng kết năm học 2014-2015;
- Hội đồng Khoa học và Công nghệ họp xét duyệt các đề tài NCKHSPƯD của
CBGV (phục vụ công tác thi đua xét công nhận CSTĐCS)
- Tổ chức xét thi đua năm học 2014-2015;
- Hoàn tất hồ sơ khen thưởng nộp Sở Giáo dục;
- Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động cho Sở GD-ĐT;
- Thanh lý hợp đồng giảng dạy các lớp THPT hệ GDTX; hợp đồng thuê CSVC các trường
- Quyết toán các khoản;
- Tham dự hội nghị tổng kết thi đua cụm số 5;
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên cuối năm học 2014-2015;
- Hoàn thành các thủ tục thi TN THPT (kết thúc hồ sơ, kiểm tra hồ sơ thi, xét điều
kiện dự thi, nộp đĩa dữ liệu, niêm yết danh sách thí sinh dự thi, lập thẻ dự thi…)
THÁNG 6, 7 & 8 - 2015
- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBVC trong đơn vị;
- Tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT theo điều động của Sở GD-ĐT;
thực hiện chương trình quản lý thi;
- Tiếp tục báo cáo tổng kết các mặt hoạt động theo qui định của Sở GD-ĐT;
- Đánh giá Giám đốc, Phó giám đốc
- Lãnh đạo tham dự tổng kết và khen thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh NH 2014-2015
- Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè.
Nơi nhận:
GD-ĐT Phú Yên: để b/c;
- GĐ, PGĐ;
- Các Tổ ;
- CĐCS Trung tâm;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

- Sở

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Xuân Hiền
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