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V/v lịch công tác trọng tâm
năm học 2021-2022 Giáo dục THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở
Căn cứ Công văn số 2597/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về lịch công tác trọng tâm Giáo dục
trung học năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định Lịch
công tác trọng tâm đối với giáo dục THCS năm học 2021-2022 như sau:
Tháng 9 năm 2021
- Tổ chức Khai giảng năm học mới (Chào năm học mới).
- Tổ chức các hoạt động đầu năm học.
- Triển khai dạy học tuần thứ nhất theo kế hoạch giáo dục của nhà trường (từ
ngày 06/9/2021).
- Tiếp tục triển khai công tác tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông
2018.
- Triển khai các nội dung chuyên môn bậc trung học.
- Triển khai xây dựng kho học liệu điện tử, bài giảng điện tử.
- Báo cáo số liệu trường, lớp, học sinh, phân công giáo viên đầu năm. Thực
hiện báo cáo Cơ sở dữ liệu (csdl.moet.gov.vn) đầu năm.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 10 năm 2021
- Tham gia và triển khai công tác tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông
2018; bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề dạy học cấp THCS do Sở, Phòng GDĐT tổ
chức.
- Rà soát công tác thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn, thực hiện công tác
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia. Sở GDĐT
thực hiện kiểm tra công nhận thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn, thực hiện
công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 11 năm 2021
- Thi Khoa học kĩ thuật cấp quận (DK: 05-06/11/2021).
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 12 năm 2021
- Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành
phố (từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2021).
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm học 2021-2022 (tháng
12/2021; tháng 02, 3/2022).
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- Kiểm tra cuối kì I lớp 9 (từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2021).
- Các trường tổ chức kiểm tra cuối kì I các lớp 6, 7, 8 (từ ngày 20/12/2021
đến ngày 06/01/2022).
- Triển khai lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 (số liệu học sinh cụ
thể). Báo cáo số liệu học sinh bỏ học theo CT 24/TU.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 01 năm 2022
- Tổ chức Sơ kết học kì I.
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Học sinh, Sinh viên.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 02 năm 2022
- Thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 (ngày 24/02/2022).
- Thi Tin học trẻ cấp quận (DK: ngày 26-27/02/2022).
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2021-2022.
- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và 6 năm học 2022-2023.
- Nghỉ Tết Nguyên Đán theo quy định.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 3 năm 2022
-Tiếp tục tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2021-2022.
- Thông báo các trường hợp chưa được xét tốt nghiệp năm 2021 bổ túc kiến
thức để tham gia xét TN THCS năm 2022.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 4 năm 2022
- Kiểm tra cuối kì II lớp 9 (từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022).
- Tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố (theo kế hoạch liên ngành).
- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 7.
- Hướng dẫn lập hồ sơ, tổ chức xét tốt nghiệp THCS.
- Các trường học lập tờ trình thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS.
- Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường.
Tháng 5 năm 2022
- Hướng dẫn và tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm 2022.
- Các trường tổ chức kiểm tra cuối kì II các lớp 6, 7, 8 (từ ngày 04/5 đến
ngày 11/5/2022). Hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 31/5/2022.
- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. Bế giảng năm học.
- Báo cáo tổng kết năm học, số liệu tổng kết. Các trường học hoàn thành
chương trình Cơ sở dữ liệu. Hoàn thành công tác báo cáo thống kê cuối năm.
- Thực hiện kiểm tra chéo xét tốt nghiệp lớp 9, tuyển sinh 10.
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- Ban hành quyết định xét tốt nghiệp.
- Thực hiện đánh giá thi đua bậc học.
- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp.
Tháng 6 năm 2022
- Tham gia công tác Thi tuyển sinh lớp 10 THPT (theo KH của Sở GDĐT).
- Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6.
- Hướng dẫn tổ chức ôn tập, thi lên lớp cho học sinh trong hè.
- Triển khai tập huấn chương trình GDPT mới cho CBQL, giáo viên.
Tháng 7 năm 2022
- Tham gia công tác Thi tốt nghiệp THPT (theo kế hoạch của Sở GDĐT).
- Tham gia Hội thảo, tập huấn về Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7; tập
huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho CBQL, giáo viên.
- Tham gia và triển khai tập huấn Chương trình GDPT mới cho lớp 7 năm
học 2022-2023 do Sở và Phòng GDĐT tổ chức.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ, Sở GDĐT tổ
chức.
Tháng 8 năm 2022
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị, pháp luật, chuyên môn.
- Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6.
- Tổ chức kiểm tra lên lớp cho học sinh diện kiểm tra lại.
- Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.
- Hướng dẫn, giao ban công tác chuyên môn đầu năm.
- Kiểm tra tình hình đầu năm học mới.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT đề nghị các trường học căn cứ vào
tình hình cụ thể để xây dựng lịch công tác trọng tâm năm học 2021-2022./.
:
- Như trên;
- Lưu: VT, THCS
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