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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 11/2021
Chào mừng kỉ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-2021)
A. Dự kiến công tác trọng tâm tháng 11/2021
I. Công tác chuyên môn – khu Nội trú
1. Tổ chức phát động thi đua dạy tốt-học tốt chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) trong Hội đồng Sư phạm và trong học sinh.
2. Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT
năm học 2021-2022 (ngày 09 và 10/11/2021, theo kế hoạch của Sở GDDT).
3. Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức khai giảng và bồi dưỡng các lớp dự thi chọn HSG
quốc gia THPT năm học 2021-2022 (theo kế hoạch của Sở GDĐT).
4. Thi KHKT cấp trường (theo Kế hoạch).
5. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển thi HSG QG (đến khi thi chọn ĐT), lớp 10 và 11.
6. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố (theo Kế hoạch của Sở).
7. Các tổ chuyên môn tổ chức ôn tập để kiểm tra giữa kì I cho tất cả các lớp (theo KH).
8. Tiếp tục tổ chức dạy-học trực tuyến hiệu quả cho HS khối 10 và 11.
9. Tổ chức dạy bù các môn Công nghệ, Tin học và Ngoại ngữ 2 (theo kế hoạch).
10. CBQL và GV tiếp tục tham gia bồi dưỡng Mô đun 2 và 3, CT GDPT 2018 (theo kế
hoạch của Sở).
11. Sơ kết nửa học kỳ I năm học (hạn cuối GV gửi file điểm lên hệ thống là ngày
30/11/2021).
12. Tham gia Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng
bằng Bắc Bộ lần thứ XIV năm 2021, tại tỉnh Lào Cai (dự kiến ngày 27 và 28/11/2021).
13. Kiểm tra các phòng chức năng (ngay sau khi thành phố Đà Nẵng hết giãn cách xã hội)
để chỉ đạo sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho năm học mới; chỉ đạo việc xây
dựng kế hoạch năm học, học kỳ, tháng và tuần của từng phòng chức năng, nghiệp vụ; triển
khai sử dụng các trang thiết bị mới cho tất cả các tiết học.
14. Khu nội trú: Sửa chữa, tu bổ CSVC ở KNT; nhận đơn ở nội trú, bán trú và phân chia
phòng ở cho HS khối (khi thành phố Đà Nẵng cho tất cả HS học trực tiếp).
II.
Về hoạt động NGLL và cơ sở vật chất
1. Bầu chọn và nộp danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến theo CV 741/SGDĐT-VP về Sở
GD.
2. Tiếp tục hoàn thành Kỷ yếu KN 35 Thành lập trường (chụp hình toàn thể HĐSP).
3. In tưởng thưởng lục NH 2020-2021.
4. Tổ chức triển khai tiêm vaccin phòng chống Covid-19 cho 870 HS toàn trường
(02/11/2021).
5. Lập KH công tác pháp chế NH 2021-2022 (01/11/2021).
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6. Tổ chức Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với trường Mt St Lebanon,
Hoa Kỳ (05/11/2021).
7. Tổ chức cho HS bảo vệ đề cương lần 3 cuộc thi KHKT cấp trường NH 2021-2022 (dự
kiến 06/11/2021).
8. Chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi chọn ĐT HSG QG 2021-2022 (09, 10/11/2021).
9. Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại
hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và kỉ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc
Trung ương đến toàn thể CB, GV, NV, HS nhà trường (02/11/2021).
10. Tổ chức thi KHKT cấp trường NH 2021-2022 (dự kiến 18/11/2021).
11. Lập KH Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp trường.
12. Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, chỉnh trang CSVC, cảnh
quan nhà trường, phòng chống cháy nổ, chuẩn bị mọi điều kiện CSVC đón học sinh đi học
lại (dự kiến 15/11/2021).
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;
3. Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường;
4. Chào mừng kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).
5. Tuyên truyền chống ma túy và tệ nạn xã hội.
6. Tuyên truyền và kí cam kết An toàn giao thông.
7. 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.
8. Hoàn thành cuộc thi Hành trình tri thức lần thứ 5 và phát động cuộc thi Hành trình tri
thức lần thứ 6.
9. Tổ chức buổi Đối thoại giữa đoàn viên TN với Hiệu trưởng nhà trường.
* Công đoàn
1. Tiếp tục phát huy 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. Phối hợp với BGH tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/20)
3. Phối hợp với BGH trong công tác phòng chống dịch bệnh covid- 19
4. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc
thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho
Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Hưởng ứng Tháng phòng, chống HIV/AIDS (10/1110/12).
5. Tham gia tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở (Theo kế hoạch và triệu tập).
IV. Công tác khác
1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 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 2020 - 2021 và gặp mặt CBGVNV
nhân 20/11.
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2. Thực hiện "Học tập và làm tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự
lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 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.
3. Tuyên truyền, vận động, triển khai KH công tác phòng, chống dịch COVID- 19; tổ chức
triển khai tiêm vaccin phòng chống Covid-19 cho HS.
4. Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại
hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và kỉ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc
Trung ương đến toàn thể CB, GV, NV, HS nhà trường.
5. Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022
6. Tổ chức Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với trường Mt St Lebanon,
Hoa Kỳ (05/11/2021).
7. Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi chọn ĐT HSG QG, KHKT…
8. Đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với Hiệu trưởng nhà trường; Cử CBGV tham gia
bồi dưỡng GDQPAN đối tượng 4; Tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức bộ máy biên chế;
Báo cáo TEMIS; Tập huấn Chương trình GDPT 2018 Modun 2. 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.
9. Thực hiện công khai theo quy định.
B. Lịch công tác tháng 11
Ngày

02

03

04
05

Giờ

Nội dung công việc

14g00 - Họp CBCC (chuẩn bị HN VCNLĐ)
14g00 - HS tham gia tiêm vac xin ngừa covid 19.
- Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng
bộ thành phố và kỉ niệm 25 năm thành phố Đà
Nẵng trực thuộc Trung ương đến toàn thể CB,
GV, NV, HS nhà trường từ 02/11/2021.
- Nộp DS CBGV tham gia bồi dưỡng
GDQPAN đối tượng 4
- Nộp DS tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức
bộ máy biên chế
- Góp ý chuyển đổi số trong ngành GD
- BC giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định
- Tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức bộ máy
biên chế
08g00 - Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022
- Nộp DS tham gia thiết kế bài giảng E-learning

Bộ phận phụ
trách
HT, CTCĐ
Theo KH

C Vinh
C Vinh
T Hải
C Vinh
C Vinh
Theo KH
C Vinh

Ghi
chú
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07g00

do Bộ GD tổ chức
- Ký kết hợp tác MOU với trường Hoa kỳ.
- GV tham gia tiêm vac xin ngừa covid 19
Họp BGH
- Chiết xuất phần mềm báo cáo TEMIS
- Sở tổ chức thi chọn đội tuyển HSGQG
- Họp LĐ, thư ký, KTV, phục vụ kỳ thi chọn
HSGQG.
- Họp tại TTHC quận Sơn Trà theo giấy mời

BGH-BĐN
Theo TBB
8 08g00
HT
T Hải
Theo KH sở
08g00
Các cá nhân
liên quan
08g00
Thầy: Vinh, Hải,
09 13g00
Phước, Việt
- Hội đồng thi chọn HSGQG bắt đầu làm việc
Theo QĐ-cá
nhân liên quan
- BC xây dựng TP môi trường
C Vinh
- BC xây dựng văn hóa con người VN
C Vinh
- Kiểm tra giữa học kỳ I
Theo KH
14g00 Họp CBCC
BGH
11
15g00 Họp tổ chuyên môn, nghiệp vụ
TTCM-NV
BC danh sách cán bộ, giáo viên không tham gia T Hải
14
đánh giá TEMIS
Dự kiến thi KHKT cấp trường
Theo KH
15
8g00 Họp BGH
HT
Tập huấn Chương trình GDPT 2018 Modun 2
KH dự kiến
16
của sở
14g00 Tuyên dương khen thưởng nhân kỉ niệm ngày Theo KH
18
Nhà giáo Việt Nam 20-11
- Nộp hồ sơ Hội nghị VC-NLĐ
HT-CTCĐ
19
- BC không có HS bạo hành, đuối nước
C Vinh
Lễ trao tặng danh hiệu NGUT, NGTB năm
KH dự kiến
20
2021
của sở
22 8g00 Họp BGH
HT
25 14g00 Họp tổ chuyên môn
TTCM
29
BC ngày pháp luật nước CHXHCNVN
C Vinh
Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Niêm GV, Web;
- Cán bộ chủ chốt;
- Lưu: VT.

