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A- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018; tiếp tục quán triệt Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch hành động của Chính phủ, của tỉnh, của ngành thực
hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tham gia chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày
Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tổ chức khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; tổ chức
tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”, giúp học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn
bè.
Tích cực, phát động “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng Khuyến học”; thực hiện
phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai phong trào phòng, chống
tội phạm, TNXH, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm học; xây dựng Quy chế làm việc,
Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể; Quy chế dân chủ cơ quan;
Quy chế chi tiêu nội bộ trường học; kế hoạch phòng chống tham nhũng...
B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018: Ngày 05/9/2017 (Thứ Ba).
2. Tập trung củng cố, ổn định nền nếp hoạt động trong nhà trường; tăng cường
công tác vệ sinh trường, lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
3. Kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong trường học.
4. Tổ chức họp, kiện toàn Ban đại diện Cha, mẹ học sinh; họp phụ huynh học
sinh toàn trường đầu năm.
5. Công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học: Mở Hội nghị
trù bị, tiến hành tổ chức Hội nghị ở cấp tổ; đăng ký danh hiệu thi đua năm học 20172018.
6. Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018 với Phòng GD&ĐT.
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7. Hoàn thành và ký duyệt các Kế hoạch chuyên môn với Phòng GD&ĐT.
8. Tổ chức Lễ phát động "Làm cho thế giới sạch hơn" và Ký cam kết an toàn giao
thông.
9. Tổ chức Lễ phát động "Nuôi lợn nhân đạo".
10. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội trường học năm học 2017 - 2018.
11. Tổ chức thi "Lớp sạch, lớp đẹp".
12. Đón đoàn công tác kiểm tra kỹ thuật KĐCL Phòng GD&ĐT.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(b/c);
- Trang TTĐT;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)
Nguyễn Thị Oanh
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