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BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 03/2018
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03/2018
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột 10/3
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
26/3 và Tháng thanh niên 3/2018.
- Quán triệt công tác PCCC.
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh khóa A42, B41 thực tập theo đúng kế hoạch.
- Tổ chức học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm
non hạng III tại thị xã Buôn Hồ, huyện M’Đrắc, huyện Cư kuin, huyện Krông Ana, huyện
Lắk và tại trường TCSPMN theo đúng kế hoạch.
- Hoàn thành hồ sơ kết thúc lớp lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
cho giáo viên mầm non hạng III tại huyện Krông Pắc, huyện Cư Kuin, huyện M’Đrăk.
- Phối hợp với Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi kết thúc khóa học bồi dưỡng
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non hạng III tại huyện Krông Pắc,
huyện Cư Kuin, huyện M’Đrăk.
- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2018. Chỉ tiêu đăng ký như sau:
+ Liên thông từ TC lên Đại học Giáo dục mầm non: 100
+ Đại học Giáo dục mầm non Văn bằng 2: 50
+ Trung cấp Chính quy: 216
+ Trung cấp Văn bằng 2 VLVH: 100
- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh các lớp liên kết, các lớp chính quy.
- Tổ chức thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018. Kết quả: 4A, 4B,
2C, 1 không đạt.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng cho khối A43, B43. Dự kiến học từ ngày
11/6/2018 đến ngày 30/6/2018.
- Hoàn thành khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ thiết kế và soạn thảo giáo án điện tử
cho 55 học viên.
- Đón đoàn thanh tra chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vào ngày
20/3/2018.
- Tổ chức học bổ sung từ ngày 9/3/2018-23/3/2018.
- Tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày 28/3-30/3/2018.
- Giải quyết các công việc sự vụ khác.
* Đánh giá: Cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra
2.2. Ban Quản lý học sinh
- Quán triệt, duy trì nề nếp học tập, giờ giấc, đồng phục sau tết nguyên đán.
- Thống kê sĩ số khóa cũ, khóa mới sau Tết Nguyên đán: Khóa A43: 220 hs; B43:
34 hs; A42: 377hs; B42: 60 ; B41: 82. Tổng toàn trường: 773 hs.
- Xác nhận giấy vay vốn.

- Xét danh hiệu thi đua học sinh học kỳ 1, xét học bổng khuyến khích học tập học
kỳ 1 năm học 2017-2018.
- Triển khai kế hoạch đối thoại giữa học sinh với lãnh đạo nhà trường.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức cho học sinh lao động toàn trường.
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Lên lớp theo đúng thời khóa biểu.
- Hoàn thành viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018.
- Hoàn thành dạy bổ sung học kỳ I năm học 2017 - 2018.
- Giáo viên đăng ký thao giảng học kỳ II và thi giáo viên giỏi cấp trường năm học
2017 - 2018.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng
- Thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp.
- Y tế cân đo đánh giá phân loại sức khoẻ trẻ lần 3.
- Khám sức khoẻ đợt II cho trẻ
- Thi “bé khoẻ bé ngoan” cấp trường vòng 1
- Xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.
- Tham gia hội thi cô cháu hát múa dân ca cấp tỉnh (KK toàn đoàn, cá nhân:1 giải C;
1 KK) Thi môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh.
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ.
3.1 Phòng Tổ chức hành chính - quản trị
- Tham mưu QĐ nghỉ hưu cô Phạm Thị Vân.
- Tiếp tục đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo cho chủ trương ký hợp đồng giáo viên,
nhân viên.
- Tổ chức đấu thầu nhà xe, căn tin.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất ngày 26/3, thi lại học phần.
- Chuẩn bị CSVC, đón tiếp thầy cô dạy các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại các huyện và tại trường.
- Kiểm tra quán triệt công tác PCCC
- Triển khai kế hoạch tập huấn công tác PCCC năm 2018 dự kiến tập huấn PCCC
ngày 7/4/2018.
- Sữa chữa nhỏ CSVC.
* Đánh giá: Cơ bản hoàn thành kế hoạch
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc năm tháng 2/2018
- Quyết toán tài chính năm 2017
- Lập dự toán thu-chi 2018
- Bổ sung thêm quy chế chi tiêu nội bộ 2017
- Hoàn thành công tác KKTS năm 2017
- Thu học phí còn lại 2018
- Thu học phí lớp CDNN GV mầm non
3.3 Y tế
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
- Cân đo đợt 3 cho các cháu MN H.Hồng.
- Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Căn tin, THSPMN Hoa Hồng (
- Liên hệ phường và tổ chức khám khám sức khỏe lần 2cho các cháu MN H.Hồng.
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn

- BCHCĐ kết hợp với nhà trường đi tặng quà trường THPT Ea Rok (ngày
19/3/2018).
- Họp BCHCĐ giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng: đ/c Hứa Thị Xuyên.
- Xét xây nhà Mái ấm công đoàn cho CĐV Trần Thị Chín.
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc,
tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh
niên.
- Phối hợp với ban QLHS phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” đợt 2 từ
5/3 đến hết 31/3/ 2018.
+ Đoàn viên giáo viên đăng kí thao giảng đợt 2, thi GVG năm 2017-2018
+ Đoàn viên chi đoàn học sinh đăng kí giờ học tốt.
- Tổ chức thành công “Ngày thứ 7 tình nguyện” dọn vệ sinh tại lớp, trường đối với
tất cả các chi đoàn vào lúc 7h30 ngày 10/3/2018.
- Tổ chức thành công Hội thi “ Trò chơi dân gian” vào sáng ngày 24/3/2018 với các
phần thi: nhảy bao bố, thuyền người, bịt mắt đập bóng, kéo co, chuyền nước qua đầu.
Kết quả:
Giải nhất: A3-43
1. Nhảy bao bố
Giải nhì: A1-43
Giải ba: A4-43
Giải nhất: B-43
2. Đua thuyền người
Giải nhì: A4-43
Giải ba: A1-43
Giải nhất: A4-43
3. Bịt mắt đập bóng
Giải nhì: A1-43
Giải ba: B1-42
Giải nhất: A3-43
4. Chuyền nước qua đầu
Giải nhì: B1-42
Giải ba: B-43
Giải nhất: A4-43
Giải nhì: A3-43
5. Kéo co
Giải ba: B-43
Giải ba: B2-42
- Trao 7 suất học bổng “Khơi nguồn ước mơ” năm học 2017 - 2018 cho các
ĐVTN chi đoàn A43, B43, B42, mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ vào buổi lễ chào cờ
đầu tháng 3 (5/3/2018).
- Tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em, người già tại trại phong, trại cùi tại xã
Hòa Thuận vào sáng 10/3/2018) tổng trị giá quà tặng là 3.500.000đ
- Đại diện Đoàn khối tham gia 1 tiết mục văn nghệ tại BCH Bộ đội biên phòng Tỉnh
nhân kỉ niệm ngày bộ đội biên phòng 3/3/2018 vào tối 2/3/2018.
- Tham gia “Ngày đoàn viên” do cụm thi đua số 2 tổ chức vào ngày 17/3/2018 tại
trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tại xã Hòa Thắng với các hoạt động: tặng quà 1.500.000đ,
tham gia 2 tiết mục văn nghệ, chơi trò chơi vận động.
- Mở lớp học 6 bài học lí luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên các chi đoàn khóa
mới A43, B43 vào sáng ngày 17/3/2018.
- Mở thành công lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018
vào chiều ngày 10/3/2018. Tổng số thanh niên ưu tu tham gia lớp học là 13 thanh niên.
- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2017-2018 vào chiều thứ 6, ngày
23/3/2018.

- Triệu tập 7 Đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng năm 2018 tại Đảng ủy
khối từ ngày 12/3/ đến 16/3/2018.
- Họp đóng góp kiến vào Đảng cho 2 đồng chí thuộc chi đoàn cơ quan (Xuyên, Lài)
- Họp BCH Đoàn trường mở rộng định kì.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Phát động phong trào thi đua chào mừng sinh nhật Bác; tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Tổ chức thi học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 4/4/20186/4/2018
- Hoàn thành hồ sơ kết thúc đợt thực tập năm học 2017-2018 và tổ chức Lễ tổng kết
thực tập.
- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh các lớp liên kết, các lớp chính quy.
- Tiếp tục tổ chức học và tổ chức thi các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp cho giáo viên mầm non hạng III tại các huyện và tại trường.
- Giải quyết các công việc sự vụ khác.
2.2. Ban Quản lý học sinh
- Tổ chức chào cờ đầu tháng.
- Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu thi đua học sinh học kỳ 1 năm học 20172018.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức cho học sinh lao động toàn trường tháng 4.
- Tiếp tục thống kê tình hình học sinh toàn trường trong tháng 4.
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp.
- Đánh giá thi đua tháng 4.
- Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với học sinh.
- Tiếp tục Phối hợp tổ chức các lớp ngắn hạn cho học sinh (chứng chỉ tin A, B,
chứng chỉ anh văn A, B,….)
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Giáo viên lên lớp theo thời khóa biểu.
- Ra đề, coi thi học phần đợt 1 - học kỳ II.
- Hoàn thành thao giảng học kỳ II và thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 20172018.
- Tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 từ 12/4 đến 21/4.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng
- Tổ chức thi “bé khoẻ bé ngoan” cấp trường vòng 2
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên và của trẻ học kỳ II.
- Thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp.
- Tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết năm học
- Xét thi đua năm học 2017-2018
- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường MN, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên
- Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2018
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ
3.1 Phòng Tổ chức hành chính - quản trị
- Triển khai đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017

- Triển khai xét danh hiệu thi đua năm học, chuẩn bị hồ sơ thi đua gửi Sở Giáo dục
và Đào tạo
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho thi học phần đợt 1- kỳ 2, tổng kết thực tập tốt nghiệp,
ôn thi tốt nghiệp, thao giảng và Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tập huấn phòng cháy chữa cháy và thực hiện các yêu cầu phục vụ công tác chữa
cháy theo quy định (dự kiến ngày 7/4/2018)
- Sữa chữa nhỏ CSVC.
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc Quý I/2018
- Quyết toán tài chính năm 2017
- Hoàn thành công tác KKTS năm 2017
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán từ năm 2015  2017
- Quyết toán lớp CDNN huyện Krông păc và Cư kuin với Trường ĐHSP Hà Nội
3.3 Y tế
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn
- BCHCĐ Tổ chức cho CĐV đi dự lễ chào mừng thành công Đại hội công đoàn tỉnh
(ngày 13/4 - 10 CĐV).
- Phối hợp Nhà trường lên kế hoạch tổ chức tham quan du lịch hè cho Đoàn viên
công đoàn.
- BCHCĐ, Ban nữ công, các tổ công đoàn chuẩn bị báo cáo tổng kết, hồ sơ thanh
tra công đoàn cuối năm (dự kiến cuối tháng 5).
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2018)
- Các chi đoàn tiếp tục chăm sóc Vườn rau thanh niên theo kế hoạch đã phân công.
- Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với đơn vị kết nghĩa, trường TCCN
trên địa bàn.
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