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T

T 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Người/bộ 

phận thực 

hiện 

Người/bộ 

phận phối 

hợp 

Cán bộ 

phụ trách 

I Công tác tuyên truyền, phối hợp với địa phương     

 

 

 

 

1 

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Phòng GD&ĐT phê duyệt. 

Báo cáo UBND phường Long Biên kế hoạch tuyển sinh năm học 

2022-2023 và tổ chức công tác tuyên truyền tuyển sinh tại địa 

phương: 

+ Thông báo bằng văn bản (niêm yết) tại bảng tin của nhà trường, trụ 

sở các TDP 

+ Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của trường 

+ Đọc thông báo trên đài truyên thanh của Phường 

+ Nội dung thông báo cần rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, 

thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, quy trình thực hiện (lưu 

ý quy trình, tuyển sinh trực tuyến).  

Theo KH 

tuyển sinh 

HĐ tuyền 

sinh 
VP 

Đ/c 

Quyên 
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Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 phòng bệnh 

mùa hè, an toàn vui chơi, phòng tránh đuối nước, thực hiện an 

toàn giao thông.  

- Báo cáo hiệu quả công tác giáo dục ATGT định kì lần 1 theo kế 

hoạch số 14/KH-SGD&ĐT ngày 05/01/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội 

và kế hoạch 05/KH-PGDDT ngày 25/01/2022 của PGD&DT Long 

Tuần 1 

 tháng 6 
Đ/c Hiền 

GVCN, 

GVBM 
Đ/c Thủy 



2 

 

 

Biên về tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. 
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Phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy.  

+ Báo cáo công tác phòng chống ma túy định kì lần 1 theo Kế hoạch 

số 840/KH-SGD&ĐT ngày 04/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội và kế 

hoạch số 13 ngày 06/4/2022 của Phòng GD&ĐT Long Biên về tuyền 

truyền, giao dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2022 

Tuần 1 

 tháng 6 
Đ/c Hiền 

Các BP  

liên quan 
Đ/c Thủy 
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Tuyên truyền, phòng chống thiên tai, phòng chống TNTN:  

- Phối hợp với UBND phường Long Biên tuyên truyền, phổ biến các 

biện pháp phòng chống thiên tai, triển khai các biện pháp bảo đảm an 

toàn cho học sinh khi có thiên tai, đảm bảo an toàn trường học. Tuyên 

truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng bệnh mùa hè, phòng 

chống TNTT, trong đó chú trọng phòng tránh đuối nước; thực hiện an 

toàn vui chơi ở nhà, ở trường; thực hiện ATGT... 

+ Thực hiện công văn số 758/UBND-LDTBXH ngày 09/5/2022 của 

UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống tai 

nạn, thương tích, phòng, chống dưới nước trẻ em. 

+ Thực hiện công văn số 1298/SGDDT-CTTT-KHCN ngày 12/5/2022 

của Sở GD&DT Hà Nội v/v tăng cường công tác phòng, chống đuối 

nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn Thành phố. 

Tháng 6, 7 

Đ/c Hiền 

TPT,  

Vân Y tế 

UBND 

phường 
Đ/c Thủy 
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Tuyên truyền hưởng ứng ngày môi trường thế giới (ngày 5/6)   

- Tuyên truyền, vận động CBGVNV-HS nhà trường sử dụng tiết kiệm 

điện nước, hạn chế việc phát sinh các chất thải sinh hoạt hàng ngày, 

thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi làm việc và tại địa phương, tham 

gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT phát động: 

Trước 

5/6/2022 
Đ/c Hiền CBGVNV Đ/c Thủy 
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+ Thực hiện công văn số 1235 /SGDDT-CTTT-KHCN ngày 9 tháng 5 năm 

2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022” và Chương trình “Tháng nói 

không với nhựa dùng một lần”. 

+ Công văn số 1222 /SGDDT-CTTT-KHCN ngày 9 tháng 5 năm 2022 của 

Sở GD&ĐT Hà Nội v/v tuyên truyền cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam; Hải 

Phòng vươn ra biển lớn”. 
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Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (01/6/2022– 

30/6/2022) với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng 

phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/5/2022 

của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về thực hiện tháng hành động vì trẻ 

em năm 2022. Triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 1394/KH-

SGDDT ngày 19/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức hoạt động hè 

2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kế hoạch hoạt động hè 2022 

UBND quận Long Biên, Phòng GD&ĐT.  

- Nhà trường triển khai các hoạt động hè 2022 đảm bảo theo đúng định 

hướng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận... về công tác phòng dịch 

Covid-19; Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè 2022 tại các 

cụm dân cư. 

Tháng 6 
TPT, 

Đoàn TN 
GV Đ/c Thủy 
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- Tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm 75 ngày Thương binh – Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2022) theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 

1394/KH-SGDDT ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

tổ chức hoạt động hè cho HS năm 2022 ngành GD&ĐT Hà Nội 

Tháng 6, 7 
TPT, Chi 

đoàn GV 

Đoàn 

phường  LB 
Đ/c Thủy 
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- Tuyên truyền hưởng ứng ngày dân số thế  giới 11/7; tăng cường phổ 

biến giáo dục thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trong 

CBGVNV. 

11/7 
BCH 

công đoàn 
CBGVNV Đ/c Thủy 
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+ Đăng trang web 

+ Dán tại bảng tin của nhà trường 
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- Thực hiện kế hoạch số 1395/KH-SGDDT ngày 19/5/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận 

Long Biên về tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người 

ngành GD&ĐT năm 2022, tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cáo điểm về 

phòng chống mua, bán người (tháng 7/2022) 

Tháng 7 Đ/c Hiền CBGVNV Đ/c Thủy 
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- Thực hiện kế hoạch số 941/KH-SGDDT ngày 12/4/2022 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 

2022 (trong đó có danh mục 35 văn bản liên quan đến công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước). 

Hàng ngày CBGVNV BGH Đ/c Quyên 
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- Thực hiện công văn số 1328/SGDDT-CTTT-KHCN ngày 06/5/2022 

của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc phối hợp tiếp nhận và trao tặng sản 

phẩm Nestle cho học sinh tiểu học. 

Ngày 27/5 Đ/c Hiền GVCN Đ/c Thủy 
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- Thực hiện công văn số 417/UBND-VP ngày 21/3/2022 của UBND 

quận Long Biên v/v thực hiện triển khai dán thẻ định danh đối với xe 

ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng (thời gian thực hiện từ 01/06) 

Từ 1/6 CBGVNV BGH Đ/c Quyên 

II Công tác chuyên môn     

 

 

 

 

1 

Triển khai kế hoạch ôn tập nội dung các môn học: 

- HS bắt đầu được nghỉ hè từ 28/5/2022, nhà trường bàn giao HS về 

sinh hoạt hè tại địa phương vào Lễ Bế giảng năm học. GV hướng dẫn 

HS tiếp tục ôn tập nội dung các môn học để củng cố những kiến thức - 

kĩ năng HS chưa nắm chắc; công khai kế hoạch ôn tập để cha mẹ HS 

phối hợp quản lí HS trong thời gian HS nghỉ hè. 

 

 

 

Tháng 6,7 

 

 

 

BGH 

 

 

 

GVCN 

GVBM 

 

 

 

Đ/c Quyên 
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* Lưu ý không đưa vào kế hoạch những nội dung vượt chương trình; 

không đưa nhiều các BT gây quá tải; bài tập cần phân hóa theo đối 

tượng học sinh; nội dung ôn tập được thực hiện theo sự tự nguyện của 

CMHS và HS, không bắt buộc phải thực hiện. Các nội dung ôn tập 

được GV và nhà trường nhận xét, đánh giá khi HS tựu trường. 
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Công tác tuyển sinh: 

Triển khai công tác tuyển sinh đúng tiến độ, đúng mục đích yêu cầu 

của công văn số 942/SGDDT-QLT ngày 12/4/2022 v/v hướng dẫn 

tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; 

kế hoạch tuyển sinh của UBND quận Long Biên và kế hoạch tuyển 

sinh của các nhà trường. Quan tâm hướng dẫn CMHS trong thực hiện 

tuyển sinh trực tuyến, tạo điều kiện cho CMHS nộp hồ sơ thuận lợi 

trong quá trình tuyển sinh. 

Tháng 7 Hội đồng TS VP Đ/c Quyên 
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Công tác bồi dưỡng đội ngũ: 

- Thực hiện công văn số 999/SGDBT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội v/v hướng dẫn triển khai bồi dưỡng đại trà các mo-

dun năm 2022 đối với cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học, trung học cơ 

sở thực hiện chương trình GDPT 2018. 

- CBGV tự đọc sách nghiên cứu tài liệu có liên quan đến cấp học và 

lớp học được phân công giảng dạy; tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở 

GD&ĐT HN; Phòng GD&ĐT Long Biên... tổ chức tập huấn giảng dạy 

SGK lớp 3 đảm bảo thời gian và chất lượng. 

Tháng 7 

CBGVNV 

được phân 

công 

VP Đ/c Quyên 
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Tham gia các cuộc thi: 

+ Cuộc thi STTTN-NĐ  

+ Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” 

Ngày 8/6 Đ/c Chi Đ/c Phương 

Đ/c Thủy Ngày 9/6 HS khối 1-5 GVCN 

+ Chung khảo “Nhà giáo tâm huyết – sáng tạo” cấp Quận Ngày 11/6 Đ/c Thủy  
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+ Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Xong trước 

ngày 28/6 
CBGVNV  

+ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Xong trước 

ngày 24/6 
6 tổ CM GV 

+ Cuộc thi làm video giới thiệu sách chủ đề “Sách và khát vọng cống 

hiến” 

Xong trước 

ngày 10/7 
6 tổ CM GV  

+ Ngày hội “Ý tưởng sáng tạo” Ngày 28/7 BCH CĐ CĐ viên Đ/c Quyên 

III Công tác quản lí     

 

 

 

 

 

1 

- Tiếp tục phối hợp với TTYT, CMHS thực hiện công tác tiêm vắc xin 

phòng Co-vid 19 cho HS theo chỉ đạo của UBND quận Long Biên 

- Đánh giá sự chuyên nghiệp của CBGVNV nhà trường theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 401-QĐ/QU ngày 16/3/2022 của Quận ủy Long 

Biên ban hành quy trình đánh giá sự chuyên nghiệp của CB, công chức, 

viên chức, người lao động quận Long Biên. 

- Thực hiện quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND 

Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường 

tiếp tục thực hiện quy trình lựa chọn SGK lớp 3 và phát hành SGK theo 

quy định.  

Thực hiện 

theo chỉ đạo 
BGH CBGVNB Đ/c Quyên 

 

 

2 

- Thực hiện “3 công khai” về cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng năm 

học 2021-2022. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch; thực hiện thông 

tin báo cáo đúng quy định, đúng mẫu; chuẩn bị đủ các hồ sơ (tuyển 

sinh, hoạt động hè 2022) đón các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lí 

cấp trên 

Tháng 6 
VP, 

Ban TS 
BGH Đ/c Quyên 

 

 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lí dạy thêm, học thêm theo 

đúng quy định của TT 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, tuyệt đối 

Thường 

xuyên 
BGH 100% GV Đ/c Quyên 
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3 không tổ chức dạy thêm – học thêm dưới bất kì hình thức nào trong dịp 

hè; đặc biệt không được dạy trước chương trình với trẻ 6 tuổi chuẩn bị 

vào lớp 1. 

 

4 

- Công tác tự đánh giá: Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá theo thông tư 

17/2018/TT – BGDĐT (số liệu tính đến hết năm học 2021 – 2022); đón 

đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT. 

Tháng 6 Đ/c Hà 
Tổ công tác 

KĐCL 
Đ/c Quyên 
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- Tạo điều kiện để CBGVNV nghỉ hè đúng chế độ. Cử cán bộ giáo viên 

trực hè, cập nhật thông tin, báo cáo, kịp thời giải quyết công việc có 

liên quan. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác khuyến học. 

Tháng 7 BGH VP, GV Đ/c Quyên 
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Sửa chữa, mua sắm CSVC trang thiết bị theo kế hoạch của trường và 

chỉ đạo của cơ quan quản lí để chuẩn bị cho năm học mới. Trong quá 

trình xây dựng và sửa chữa phải tuyệt đối chú ý an toàn cho CBGVNV-

HS nhà trường. 

Tháng 7 
Đ/c Nga, 

BGH 
GV, NV Đ/c Quyên 
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- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND phường về việc tham gia Đại hội 

TDTT phường Long Biên lần thứ V năm 2022”: 

+ Cử 10 đ/c GV tham gia đoàn diễu hành khối CC, VC 

+ 30 HS đội dân vũ tham gia biểu diễn  

Thứ bảy 

ngày 25/6 

Chi đoàn  

Đ/c Hiền 
GV, HS 

Đ/c Hà, 

Thủy 
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Kiểm tra nội bộ theo KH 

- Tháng 6: 

+ Kiểm tra Học bạ của học sinh 

+ Công tác quản lí tài sản 

+ Công tác phổ cập giáo dục, điều tra tuyển sinh 

+ Công tác an ninh, ATTH 

- Tháng 7 

+ Thực hiện kế hoạch tuyển sinh. Hồ sơ tuyển sinh 

Tháng 6, 7 Ban KTNB 

VP và các 

bộ phận 

được KT 

Đ/c Quyên 

9 Hoàn thành các hồ sơ, báo cáo năm học và nộp đúng tiến độ Tháng 6, 7 02 đ/c PHT VP Đ/c Quyên 
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Trên đây là kế hoạch công tác tháng 6, 7/2022 của trường TH Long Biên, đề nghị các đ/c CB, GV, NV nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- PGD&ĐT: để b/c; 

- CB, GV, NV: để t/h; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG  
 

(đã ký đóng dấu) 

 

 

                                                  Đồng Thị Quyên 

 

 

 


