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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

Số:         /KH-THCSTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thượng Thanh, ngày      tháng 9 năm 2020 
 

  

                        KẾ HOẠCH  

Thực hiện điểm mới nhiệm vụ năm học: Tăng cường rèn kỹ năng học sinh 

trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGQU tuyên truyền triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

 Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-THCS TT ngày 24/9/2020 của trường 

THCS Thượng Thanh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; 

 Trường THCS Thượng Thanh xây dựng kế hoạch thực hiện điểm mới nhiệm 

vụ năm học với nội dung: “Tăng cường rèn kỹ năng học sinh trong phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. 

 A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

 I. Mục đích: 

 - Tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên và học sinh, tạo sự thống nhất về 

nhận thức và hành động; trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.   

 II. Yêu cầu: 

 - CB-GV thực hiện nghiêm túc, trở thành nề nếp. 

 - 100% CB-GV-CNV và HS thực hiện hiệu quả, chất lượng kế hoạch. 

 B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 I. Thời gian: Từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021. 

 II. Đối tượng thực hiện: 

 - 100% CB-GV-CNV và HS nhà trường. 

 III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Ban Giám hiệu: 

 - BGH nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo của các cấp. Phổ biến công khai văn 

bản chỉ đạo tới 100% CB-GV-CNV và HS nhà trường. 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện điểm mới, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng cá nội dung tới GVCN và Tổng phụ trách. 
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 2. Đối với GVCN: 

 - Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép việc giáo dục HS qua các tiết sinh 

hoạt, các tiết HĐNGLL và các hoạt động ngoại khóa: 

+ Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai, quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp 

thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, đảm bảo 

phát triển bền vững. 

+ Xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai tác động tới kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và 

đời sống nhân dân. 

+ Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai, bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn thách thức 

hiện nay. 

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi 

khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy 

tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến 

đổi khí hậu và thiên tai. 

- Biểu dương, nhân rộng những tập thể lớp, cá nhân tiêu biểu, những sáng 

kiến mô hình hay. 

 - Tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với PHHS để rèn học sinh kỹ năng phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 3. Đối với GVBM: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học có lồng ghép việc giáo dục HS qua các tiết dạy 

và các hoạt động ngoại khóa nhằm mục đích để học sinh thấy được: 

+ Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai, quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp 

thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, đảm bảo 

phát triển bền vững. 

+ Xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai tác động tới kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và 

đời sống nhân dân. 

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi 

khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy 
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tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến 

đổi khí hậu và thiên tai. 

 4. Đối với đoàn đội: 

 - Xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Tuyên truyền giáo dục HS qua các tiết chào cờ, HĐNGLL. 

 - Đề xuất với nhà trường khen thưởng cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến 

mô hình hay. 

 - Tổ chức các buổi ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục ý thức thực hiện 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 5 Công đoàn: 

 - Tuyên truyền tới 100% CB-GV-CNV có ý thức trong công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Có kế hoạch chăm sóc, tu bổ cây xanh, cây cảnh. 

 - Phối hợp với nhà trường khen thưởng những CB-GV-CNV đạt thành tích 

cao, phê bình nhắc nhở với CB-GV-CNV thực hiện chưa hiệu quả. 

 IV. Phân công nhiệm vụ - Lộ trình thực hiện: 

Thời 

gian 
ND công việc 

Lãnh đạo phụ 

trách 

Bộ phận thực 

hiện 

Kết quả - 

Tồn tại 

 

Tháng 

9/2020 

 

- Triển khai kế hoạch thực 

hiện tới 100% CB-GV-

CNV và HS nhà trường. 

- Tổ chức phát động tới 

100% CB-GV-CNV và 

HS vào ngày 21/09/2020 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Hoài 

(HP) 

 

- Đ/c Yến, 

GVCN, HS 

 

- TPT, CTCĐ, 

GVCN, Lao 

công, HS 

 

Tháng 

10/2020 

- Tổ chức chuyên đề với 

chủ đề: Biến đổi khí hậu 

và hành động của chúng ta 

- Kiểm tra việc thực hiện 

 

 

 

 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27 

lớp. 

- Đ/c Thư, 
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của các lớp. 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Đánh giá xếp loại thi 

đua. 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

GVCN 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

- Đ/c Thư 

 

Tháng 

11/2020 

- Tổ chức chuyên đề chủ 

đề: Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm 

- Kiểm tra việc thực hiện 

của HS, GV. 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Đánh giá xếp loại thi 

đua. 

 

 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

GVCN 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

- Đ/c Thư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

12/2020 

 

- Tổ chức cuộc thi vẽ 

tranh: Bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai 

- Tổ chức cho HS tham 

quan di tích lịch sử địa 

phương. 

- Kiểm tra việc thực hiện 

của học sinh. 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Tổng kết đánh giá kết 

quả thực hiện của học kỳ. 

 

 

 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

GVCN 

 

- Đc Thư, 

Bình 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

 

- Đ/c Thư 
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Tháng 

01/2021 

- Tổ chức cuộc thi: Giải 

pháp ứng phó biến đổi khí 

hậu, phòng chống thiên tai 

(Sân khấu hóa) 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Đánh giá kết quả thực 

hiện tháng 1. 

 

 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

 

- Đ/c Thư 

 

 

 

 

Tháng 

02/2021 

- Phát động  trồng và chăm 

sóc cây xanh tại nhà. 

 - Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Kiểm tra việc thực hiện 

của học sinh. 

- Đánh giá kết quả thực 

hiện tháng 2. 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

- Đ/c Thư 

 

 

 

 

 

Tháng 

03/2021 

 

Chuyên đề: Tái chế rác 

thải nhựa. 

- Tham quan di tích lịch sử 

thành phố Hà Nội. 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Đánh giá kết quả thực 

hiện tháng 3. 

 

 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

 

- Đ/c Thư 

 

 

 

 

- Chuyên đề: Thi tìm hiểu 

về môi trường thông qua 

 

 

- - Đ/c Thư, 

GVCN 27lớp. 
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Tháng 

04/2021 

giới thiệu sách về bảo vệ 

môi trường.  

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Kiểm tra, đánh giá kêt 

quả thực hiện của các lớp. 

 

 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

 

- Đ/c Thư 

 

 

Tháng 

05/2021 

- Tổ chức cho HS các lớp 

lao động dọn vệ sinh 

trường lớp, chăm sóc công 

trình măng non. 

- Kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện của các lớp. 

- Báo cáo kết quả về các 

cấp lãnh đạo. 

Đ/c Yến - 

Hiệu trưởng 

 

 

 

Đ/c Yến- Hiệu 

trưởng 

- Đ/c Thư, 

Bình, GVCN 

27 lớp  

 

- Đ/c Thư 

 

- Đ/c  Yến _  

HT 

 

 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện điểm mới nhiệm vụ năm học 2020-2021 với 

nội dung: “Tăng cường rèn kỹ năng học sinh trong phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai”. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc. 

 

Nơi nhận:     
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo) 

- Tổ nhóm CM (để thực hiện) 

- Lưu VP (01). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Yến 
 

 


