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KẾ HOẠCH  

Công tác tháng 11/2022 

Chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-2022) 

 

A. Dự kiến công tác trọng tâm tháng 11/2022 

I.   Công tác chuyên môn  

1. Tổ chức phát động thi đua dạy tốt-học tốt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) trong Hội đồng Sư phạm và trong học sinh. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: BGH, TTCM và GV dự giờ các tiết thao 

giảng (GV thao giảng nên báo trước với BGH để biết và sắp xếp đến dự giờ), ngoài ra, 

BGH cũng sẽ dự giờ các tiết dạy của GV mà không báo trước. 

3. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển thi HSG QG, lớp 10 và 11. 

4. Tổ chức kiểm tra các ĐT thi HSG QG lần 1 vào ngày 18 và 19/11/2022 (theo kế 

hoạch); GV chấm, sửa bài và rút kinh nghiệm cho học sinh. 

5. Sơ kết nửa học kỳ I năm học 2022-2023 (hạn cuối GV gửi file điểm lên hệ thống 

VnEdu là 16g00, ngày 24/11/2022). 

6. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố (theo Kế hoạch của Sở). 

II. Về hoạt động NGLL và cơ sở vật chất 

1. Đón Đoàn công tác của Sở GD, ĐH Bách Khoa hỗ trợ việc dạy STEM (02/11/2022). 

2. Đón Đoàn công tác của Sở GD kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ (03/11/2022). 

3. Gửi các báo cáo cho Sở GDĐT (BC tình hình thực hiện pháp luật, Công tác trẻ em, 

tuyên truyền ATGT (10/11), Phòng, chống tai nạn (15/11), Chương trình sức khỏe học 

đường (20/11). 

4. Thi KHKT cấp trường (14/11). Gửi DS dự thi KHKT cấp TP về Sở GD (15/11). 

5. Các Chi bộ nộp bài dự thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Sơn Trà (15/11). 

6. Tổ chức Ngày hội Tri ân Thầy Cô (13/11), Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(17/11). 

7. Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với TTYT quận 

Sơn Trà đẩy mạnh việc tiêm vaccin phòng chống dịch Covid-19, thực hiện báo cáo theo 

chu kỳ về việc tiêm vaccin của CB, GV, NV,HS trường. Chỉnh trang CSVC, cảnh quan nhà 

trường, phòng chống cháy nổ, lụt bão. 

III. Công tác Đoàn thể  

* Đoàn trường   

1. Tiếp tục Điểm tin hàng tuần vào các tiết Chào cờ (12C1, 12C2, 12D1, 12D2). 

2. Tiếp tục tham gia các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp do Thành đoàn và Quận đoàn 

phát động. 

3. Chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). 

4. Tuyên truyền và kí cam kết An toàn giao thông. 

5. Tổ chức phút tưởng niệm “Nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” và đọc thông điệp 

của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia. 
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6. Tuyên truyền biển đảo lần 1. 

7. Tổ chức đối thoại giữ Đoàn viên, thanh niên với Hiệu trưởng lần 1. 

8. Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn đợt 1. 

9. Tổ chức diễn đàn phương pháp học tập.  

10.  Tổ chức vòng bán kết cuộc thi Thanh lịch cấp trường – “Điển sắc thiên thanh” mùa 2. 

11. Tham gia Ngày hội “Thanh niên với Sống Xanh” hưởng ứng thực hiện Đề án “Nâng 

cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021 - 2025” năm 

2022 do Quận đoàn tổ chức.  

* Công đoàn 

1. Tiếp tục phối hợp với BGH thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện công tác “5 

xây”, “3 chống”, thành phố 4 an; cùng BGH tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống tham 

nhũng, khiếu nại, tố cáo; dân chủ hóa trường học. 

2. Tiếp tục phối hợp với BGH trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, tuyên 

truyền vận động tiêm chủng vắc xin phòng chống covid. 

3. Phối hợp với nhà trường trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. 

4. Lập kế hoạch chào mừng 20/11 và phối hợp với BGH tổ chức kỉ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam. 

5. Tham gia tích cực Hội thi Văn nghệ và Hội thao của Công đoàn ngành; tập huấn cán bộ 

công đoàn cốt cán. 

6. Hoàn thành vận động ủng hộ giáo viên và học sinh vùng sâu vùng xa.  

IV. Công tác khác 

1. Tiếp tục phối hợp với BGH thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện công tác “5 

xây”, “3 chống”, thành phố 4 an. 

2. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 trong HS, cha mẹ 

HS và CBVCNLĐ, các lớp tổ chức tốt ngày nhà giáo VN 20-11; Tổ chức Lễ tuyên dương, 

khen thưởng cho CBGVNV có thành tích trong năm học 2021 - 2022 và gặp mặt cựu 

CBGVNV nhân 20/11. 

3. Thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Triển 

khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Tiếp công dân, xử lí đơn kiến nghị, phản ánh. Luật 

Khiếu nại, tố cáo, Quy chế dân chủ, đạo đức nhà giáo. 

4. Tuyên truyền, vận động, triển khai KH công tác phòng, chống dịch COVID- 19; tổ chức 

triển khai tiêm vaccin phòng chống Covid-19. 

5. Tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức bộ máy biên chế.  

6. Tiếp tục triển khai chuyển đổi số, đẩy mạnh công nghệ thông tin theo Khung kiến trúc 

ngành GDĐT và các chương trình, dự án thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh.  

7. Triển khai các hoạt động ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông. Truyền thông phòng chống ma túy, tội phạm. 

8. Hoàn thành làm thẻ ngân hàng cho HS. Triển khai thẻ ra vào khu nội trú. 

9. Thực hiên các quy trình mua sắm, sửa chữa theo quy định. 

B. Lịch công tác tháng 11 
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Ngày Giờ Nội dung công việc Bộ phận phụ 

trách 

Ghi 

chú 

03 08g00 

14g00 

 

14g00 

15g00 

16g00 

- Đón đoàn kiểm tra công tác VTLT-CCHC. 

- Tham gia bồi dưỡng công tác quản lý cán bộ, 

viên chức. 

Họp CBCC. 

- Họp HĐSP. 

- Họp tổ CM. 

Theo QĐ 

T Hải 

 

BGH. 

BGH. 

TTCM 

 

07 8g00 Họp BGH. HT  

09  - BC chương trình phát triển thanh niên GĐ 

2021-2025. 

- BC thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành 

chính. 

- BC 03 nhiệm vụ trọng tâm 

- BC công tác trẻ em. 

- BC phong trào thi đua ATGT. 

C Vinh 

 

C Vinh 

 

HT 

C Vinh 

C Vinh 

 

10 14g00 GVCN khối 10 dạy Trải nghiệm-

HNCĐ1/tháng 9: THỂ HIỆN PHẨM CHẤT 

TỐT ĐẸP CỦA NGƯỜI HỌC SINH 

CĐ2/tháng 10: XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM 

SỐNG 

Theo KH(GV chưa dạy thực hiện) 

  

12 08g00 Dự kỷ niệm thành lập trường Phan Thành Tài. T Hải  

13 7g30 Ngày hội Tri ân Thầy Cô  Theo KH ĐT  

14  - Thi KHKT cấp trường  

- Họp BGH. 

-  BC mục tiêu chương trình ANTT. 

- Nộp hồ dơ Hội nghị CCVC. 

- Nộp hồ sơ khen thưởng theo KH 57 của ban 

nội chính. 

- Phòng chống tai nan trẻ em GĐ2021-2030. 

- Bc phòng chống ma túy đến năm 2025. 

- BC chương trình y tế giai đoạn 2021-2025. 

Theo KH 

HT 

C Vinh 

TH-CTCĐ 

C Vinh 

 

C Vinh 

C Vinh 

C Vinh 

 

17  Tiết SHCN Tổ chức lễ KN ngày NGVN-

TDKT năm học 2021-2022. 

Theo KH  

18,19  Tổ chức kiểm tra các ĐT thi HSG QG lần 1  Theo KH  

19  

 

 

- BC sức khỏe học đường. 

- Lễ KN ngày NGVN-TDKT năm học 2021-

2022. 

C Vinh, Y tế 

KH dự kiến của 

Sở 

 

21 8g00 Họp BGH. HT  

24  

 

- BC giáo dục lối sống cho thanh thiếu niên 

GĐ 2021-2030. 

C Vinh 
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Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.                                                          

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Niêm GV, Web; 

- Cán bộ chủ chốt; 

- Lưu: VT. 

 

 

14g00 - Họp tổ CM Theo KH 

28 8g00 Họp BGH. HT  

29  BC GDPL, PC TNXH GĐ 2021-2025, lồng 

ghép bc phổ biến các luật nghị quyết mới 

2022. 

C Vinh  

30  - Nộp hồ sơ thi đua về đảm bảo ATTP. 

- Thi KHKT cấp TP 

- Hạn cuối nộp kinh phí hỗ trợ miền núi 

C Vinh, y tế 

Theo KH 

CTCĐ-KT 

 

01/12 14g00 GVCN khối 10 dạy Trải nghiệm CĐ3/tháng 

11: GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG NHÀ 

TRƯỜNG 

  


