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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 5/2022
Chào mừng kỉ niệm 132 năm Ngày ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2022; 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886-01/5/2022); Chiến thắng lịch
sử Điện Biên Phủ 07/5; Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5
I. Công tác chuyên môn
* Khối 12
1. Học TKB mới theo nguyện vọng của HS (áp dụng từ ngày 09/5/2022).
2. Tiếp tục tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần II (theo KH).
3. GVBM khối 12 hoàn thiện điểm số và nhập điểm lên Hệ thống VnEdu trước 16g00
ngày 07/5/2022.
4. GVCN khối 12 kiểm tra sổ điểm và học bạ (ngày 9/5/2022)
5. GVBM khối 12 ký sổ điểm, học bạ (ngày 10/5/2022)
6. Xét 2 mặt HS khối 12 (12/5/2022)
7. HS khối 12 đăng ký thi TN THPT trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi
(Từ ngày 4/5/2022 đến 17h ngày 13/5/2022)
8. Tiếp tục rà soát và chỉnh sửa thông tin của HS dự thi TN THPT (nếu có).
* Khối 10 và 11
1. Tổ chức kiểm tra giữa kì II các môn chung cho HS khối 10 và 11 (theo KH).
2. GVBM khối 10 và 11 hoàn thiện điểm số HK II và nhập điểm lên Hệ thống VnEdu
trước 16g00 ngày 16/5/2022.
3. GVCN dự kiến xếp loại Hạnh kiểm (14/5/2022)
4. Xét 2 mặt HS khối 10 và 11 (17/5/2022)
5. GVCN kiểm tra sổ điểm và học bạ (ngày 17/5/2022)
6. GVBM ký sổ điểm, học bạ (ngày 19/5/2022)
7. GVCN ký sổ điểm, học bạ và kiểm tra chéo sổ điểm, học bạ (ngày 19/5/2022)
8. Thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên 2022 (theo KH).
* Kế hoạch chung
1. Tổ chức cuộc thi GV dạy giỏi (theo KH).
2. In và phát thẻ dự thi TS vào lớp 10 (theo KH)
3. Gửi danh sách CB, GV và NV làm nhiệm vụ coi thi TS lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT
về Sở.
4. Kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn, nghiệp vụ và GV, hồ sơ các phòng bộ môn, chức
năng (theo KH).
5. Họp tổng kết các Tổ và phân công chuyên môn trong hè (19/5/2022).
6. Họp Hội đồng thi đua (20/5/2022)
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7. Các lớp nộp bảng tổng hợp điểm để xét học bổng khuyến khích tài năng (hạn cuối là
ngày 21/5/2022).
8. Họp PHHS toàn trường (dự kiến 22/5/2022).
9. Bế giảng năm học (dự kiến 24/5/2022).
10. Tổng kết HĐSP (dự kiến 27/5/2022).
11. Làm tờ trình bổ sung giáo viên để trình Sở GDĐT.
12. Thực hiện các kế hoạch chuyên môn và gửi báo cáo tổng kết năm học ở các lĩnh
vực khác nhau theo công văn chỉ đạo của Sở GDĐT.
II. Công tác ngoài giờ lên lớp, cơ sở vật chất
Chủ đề tháng: Thanh niên với Bác Hồ.
1. Thông báo cho Đảng viên, giáo viên, nhân viên hoàn thành KH Học tập theo TT
HCM năm 2022 (05/5/2022).
2. Nộp BC 6 tháng Công tác trẻ em cho Sở GD (15/6/2022).
3. GVCN gửi DS HS nhận HB HS XS TDTB, HB Huỳnh Thúc Kháng, … về PHT
NGLL, BGH hoàn thành hồ sơ HS nhận HB về Hội Khuyến học (25/5/2022).
4. Tổ chức LĐ VS TT toàn trường (14/5/2022).
5. Hoàn thành Hội thi GVDG cấp trường.
6. Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện
thống kê và báo cáo hàng ngày tình hình F của CB, GV, NV, HS về Sở GD. Chỉnh trang
CSVC, cảnh quan nhà trường, phòng chống cháy nổ.
7. Phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố.
8. Lập hồ sơ công việc điện tử trường.
9. Chuẩn bị CSVC cho Sở tổ chức thi viên chức vòng 2,
III. Công tác Đoàn thể
* Đoàn trường
1. Thực hiện Điểm tin đầu tuần vào các tiết Chào cờ (10B1, 10B2)
2. Kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1.5).
3. Kỉ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5).
4. Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5).
5. Tổ chức trận Chung kết Hành trình tri thức mùa VI.
6. Tổ chức Lễ Tri ân - trưởng thành cho học sinh Khóa 36.
7. Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác Đoàn cuối năm học.
8. Thành lập đội tình nguyện Hoa phượng đỏ.
* Công đoàn
1. Tiếp tục 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.
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3. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế lao động, tham gia các
hoạt động của Tháng công nhân do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức, kỷ niệm 132 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Phát động tham gia cuộc thi An toàn vệ sinh lao động trực tuyến.
5. UBKT kiểm tra tình hình thu chi tài chính 6 tháng đầu năm.
6. Họp BCHCĐCS tổng kết hoạt động công đoàn và xếp loại thi đua.
7. Phối hợp với BGH chuẩn bị bế giảng năm học.
IV. Công tác khác
- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023.
- Thực hiện đầy đủ các văn bản của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về phòng, chống
dịch COVID-19.
- Phối hợp với đơn vị liên quan theo công văn yêu cầu của Sở để hoàn thiện về hồ sơ,
dự toán các hạng mục đầu tư sửa chữa CSVC của Thành phố năm 2022.
- Tiếp tục triển khai phát huy dân chủ, chăm lo đời sống đội ngũ; thực hiện các qui
định về phẩm chất, đạo đức cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục; phòng
chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại tố cáo.
- Lập kế hoạch tổ chức lễ Tri Ân – Trưởng thành (học sinh khối 12).
- Tiếp tục phối hợp triển khai Đề án cải tạo CSVC, cảnh quan Trường với Sở GD&ĐT
- UBND thành phố Đà Nẵng.
- Phân công CBGVNV hoàn thiện báo cáo thi đua.
- Tổ chức phát hành, thu, lập các biểu mẫu, báo cáo: Hồ sơ tuyển sinh 10 và thi TN
THPT theo hướng dẫn (Thời gian, nội dung chính xác, khoa học).
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Tổng kết năm học, thi tốt nghiệp, tuyển sinh 10.
- Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trình Sở GD&ĐT thành phố.
- Theo dõi, đôn đốc các dự án công nghệ thông tin thuộc Khung Kiến trúc ứng dụng
công nghệ thông tin ngành GDĐT và các chương trình, dự án thuộc đề án xây dựng thành
phố thông minh, kế hoạch chuyển đổi số.
- Xây dựng KH bồi dưỡng hè cho HS.
B. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2022
Ngà Giờ
Nội dung công việc
Bộ phận phụ trách
Ghi
y
chú
01
Nghỉ Lễ.
Theo KH.
02
Nghỉ Lễ (bù ngày thứ 7).
Theo KH.
03
Nghỉ Lễ (bù ngày chủ nhật).
Theo KH.
04
- Kiểm tra HK II khối 10.
Theo KH.
- Tập huấn modun 4,5.
BGH.
- BC ngày sách.
T Hải - Thư viện.
- HS khối 12 đăng ký thi TN THPT trực tuyến Theo KH.
04
chính thức trên hệ thống quản lý thi (Từ ngày
4/5/2022 đến 17h ngày 13/5/2022).
14
- Phát hành và thu hồ sơ lớp 10.
Theo QĐ.
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05

06

07
16g00
08

09

10

11
12 14g00
1214

13
14
15
16

16g00

17 14g00

19

- Hạn cuối nộp phiếu lựa chọn SGK lớp 10
- Thi HK II khối 10, 11.
- Coi thi tăng cường tiếng pháp.
- Góp ý lộ trình giảm học phí cho HS.
- Hoàn thành KH Học tập theo TT HCM năm
2022.
- Thi HK II khối 11.
- Chấm thi tang cường tiếng pháp.
- In phát thẻ dự thi Tin học trẻ TP.
- Thi HK II khối 10.
- Thi Olympic chuyên KHTN.
Hoàn thành nhập điểm lên Hệ thống VnEdu .
Thi Olympic chuyên KHTN.
- Thi HK II khối 11.
- BC 5 không 3 có 4 an.
- BC ATGT.
- BC công tác trẻ em.
- GV khối 12 kiểm tra sổ điểm và học bạ.
- Thi HK II khối 10.
- GVBM khối 12 ký sổ điểm, học bạ.
- Thi HK II khối 11.
- Nộp DS gv coi thi TS 10 và THPT.
- Hoàn thành báo cáo và minh chứng thi đua
NH 2021-2022.
- Xét 2 mặt HS khối 12
- Hạn cuối nhập điểm thi HK II và VNEDU
- Thi Tin học trẻ cấp TP

Theo KH.
Theo KH.
GV liên quan.
BGH- KT.
VC.

BC 6 tháng chương trình mục tiêu ANTT
- Hạn cuối nộp tranh PC ma túy.
- BC xử lý vi phạm quản lý tài sản công.
- GVCN 10,11 xếp loại Hạnh kiểm tại lớp.
- Tổ chức LĐ VS TT toàn trường.
Thi thử THPT QG lần 2.
Nộp xác nhận các biểu mẫu từ phần mềm
QLT về Sở.
- Hoàn thiện điểm số HK II và nhập điểm lên
Hệ thống VnEdu.
- Thi thử THPT QG lần 2.
- Xét 2 mặt HS khối 10 và 11.
- GVCN 10,11 kiểm tra sổ điểm và học bạ.
- BC tháng ATTP.
- GVBM 10,11 ký sổ điểm, học bạ.

C Vinh.
C Vinh- ĐT.
C Vinh.
GVCN.
Theo KH.
Theo KH.
T Hải-G vụ.

Theo KH.
Theo QĐ.
Theo KH.
Theo KH.
Theo KH.
GVBM K.12.
Theo KH.
Theo KH.
C Vinh.
C Vinh.
C Vinh.
GV khối 12.
Theo KH.
GVBM K 12.
Theo KH.
T Hải.
C Vinh-c Vân-VT.
BGH.
Theo KH.
Kh dự kiến của Sở.

GVBM khối 10 và
11 .
Theo KH.
BGH.
C Vinh.
GVBM 10.11.
TTCM.
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20 14g00
21
7g30
8g30

- Họp tổng kết các Tổ và phân công chuyên
môn trong hè.
Họp Hội đồng thi đua.
Hạn cuối các lớp nộp bảng tổng hợp điểm để
xét học bổng khuyến khích tài năng.
- Họp Ban đại diện cha mẹ HS toàn trường.
- Họp PHHS toàn trường .

CBCC
GVCN

P. họp 1/ Theo KH
BGH, TB Đd
22
CMHS trường.
9g30
- Họp PHHS từng lớp.
GVCN.
- Hạn cuối nộp phiếu dự giờ, chấm thi GVDG Theo KH.
cấp trường.
24
- Kiêm tra chéo HS tốt nghiệp.
Theo KH.
8g00
- Bế giảng năm học.
Theo KH.
- Kiêm tra chéo HS tốt nghiệp.
Theo KH.
25
- Hoàn thành hồ sơ HS nhận HB Huỳnh Thúc C Vinh.
Kháng về Hội Khuyến học.
- Nộp phiếu ĐK dự thi ĐH về Sở.
Giáo vụ.
27
- Tổng kết HĐSP.
Theo KH.
28
Phát thẻ dự thi lớp 10.
Theo KH.
30
Phát thẻ dự thi lớp 10.
Theo KH.
31
Phát thẻ dự thi lớp 10 cho HS QN.
Theo KH.
Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Niêm TBPGV, Web;
- BGH, TTCM, Trưởng các Đoàn thể;
- Lưu: VT.

Lê Vinh

