
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HOC PHỔ THÔNG 

CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

Số:         /KH–THPTCLQĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

   Đà Nẵng, ngày   01   tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Công tác tháng 3/2023 

Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc Tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1981 

năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng  

thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2023) 

 

A. Dự kiến công tác trọng tâm tháng 3/2023 

I. Công tác chuyên môn 

1. Tổ chức kiểm tra giữa Kì II cho HS khối 10, 11 và 12 (theo KH). 

2. Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 10 và 11. 

3. Bồi dưỡng văn hoá cho HS trong các đội tuyển dự thi HSG QG (theo KH). 

4. Rà soát lại danh sách HS được nhận Học bổng khuyến học ở HK I và cấp học bổng 

cho HS. 

5. Gửi sáng kiến cấp trường của CB-GV-NV đạt loại A về Sở GDĐT. 

6. Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố (theo KH của Sở). 

7. Kiểm tra nội bộ giáo viên (dự giờ đột xuất giáo viên). 

8. Gặp mặt phụ huynh và học sinh khối 12 để trao đổi về “Quy chế thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh Đại học năm 2023” nếu Bộ GDĐT ban hành Quy chế mới (sửa 

đổi, bổ sung) trong tháng 3/2023. 

9. Tiếp tục tổ chức thực tập sư phạm cuối khóa cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ-

Đại học Đà Nẵng (theo KH). 

10. Bồi dưỡng văn hóa cho HSG lớp 9 quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà. 

II. Công tác ngoài giờ lên lớp, Cơ sở vật chất 

1. Gửi các BC cho Sở GD, Quận ủy. 

2. Dự Hội nghị Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập (Hội 

khuyến học, 01/03/2023). 

3. Hoàn thành đăng ký KH cá nhân Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh (01/3/2023). 

4. Đoàn TN tổ chức giải bóng đá các khối chuyên (01-05/3/2023). 

5. Họp trực tuyến giao lưu với trường Mt Lebanon (Hoa Kỳ, 03/3/2023). 

6. Tổ chức Trại truyền thống 26/3 (19, 20/3/2023); Ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3, Ngày 

giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3. 

7. Thi KHKT cấp Quốc Gia (Quảng Ninh, 23-25/3/2023).  

8. 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 (11D2, 10A1, 10A2, 10A3); 

2. Tổ chức bán kết Hành trình tri thức mùa VII 



2 

 

 

 

 

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

phát động 

4. Hội thảo CLB 

5. Tổ chức hội trại truyền thống “Nhiệt Huyết Thiên Thanh” 26.3 

6. Tổ chức các hoạt động Kỉ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 

8/3/2023) và tuyên truyền phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Kỉ niệm 92 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). 

* 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 

3. Phối họp với BGH đón tiếp đoàn giáo viên coi thi học sinh giỏi quốc gia. 

4. Lập kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1983 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 

năm ngày Quốc tế phụ nữ. 

5. Tham gia sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dụng gia đình và vai 

trò của nữ giới” của Liên đoàn lao động thành phố.  

6. Hoàn thành công tác bản giao và phân công BCH Công đoàn. 

  IV. Công tác khác 

     - Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, 

thực hiện hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”, gắn với chương trình hành phố “5 

không”, “3 có” theo chuẩn mới. 

   - Tham gia Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 và các 

hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 do Sở tổ chức. 

Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia năm học 

2022-2023. triển khai công tác phúc khảo Kì thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố. 

          - Chấn chỉnh công tác văn thư - lưu trữ; triển khai công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác phổ biến, GD pháp luật, công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển 

khai 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

- Tuyên truyền và phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ truyền 

thống như Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 

Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.  

- Kiểm tra triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục đánh gía 

và triển khai giới thiệu sách, thư viện mở và hoạt động của Thư viện của nhà trường. 

- Triển khai dự án thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh, kế hoạch 

chuyển đổi số, đánh giá và tiếp tục triển khai EGOV, Office 365 trong HĐSP.  

- Cử CB, GV xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2023.  

- Tài vụ hoàn thành đấu thầu Sửa chữa CSVC 2022; quyết toán năm 2022. 

- Đề xuất Giáo viên thiếu cho Sở. Triển khai đăng ký tinh giản biên chế năm 

2023.  
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           - Tổ chức kiểm tra, sắp xếp bổ sung lại CSVC và các phòng KNT: Tình hình 

quản lý, hồ sơ sổ sách, ăn ở, sinh hoạt của học sinh KNT đảm bảo các hoạt động theo 

kế hoạch và an toàn; thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.  

          - Triển khai KH mua sắm, sửa chữa năm 2023 

           B. Lịch công tác tháng 3/2023 

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 

Ngày Giờ Nội dung công việc Bộ phận phụ 

trách 

Ghi 

chú 

01  - Tập huấn đánh giá xếp loại. 

- Tập huấn sách GK 11 

PHT NGLL. 

Theo KH. 

 

01-05  Giải Bóng đá trong HS Theo KH.  

02 14g00 

15g00 

16g00 

16g45 

- Họp CBCC. 

- Họp HĐSP. 

- Họp tổ CM. 

- Họp GVCN. 

Theo KH. 

Theo KH. 

Theo KH. 

Theo KH. 
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03-

11/3 

06g45 - Hội thảo với trường Lebanon. 

- Bồi dưỡng HSG lớp 9 quận Ngũ Hành 

Sơn. 

- Khảo sát thi GV dạy giỏi cấp TP 

Theo KH 

Theo KH 

 

Theo KH của 

sở 

 

06  

08g30 

- Nộp sáng kiến về Sở. 

- Họp BGH 

C Vinh 

HT 

 

07  Hội thảo du học tại LQĐ. Theo KH  

09  

14g00 

15g00 

- BC rà soát bàn ghế học sinh. 

- Họp Cấp ủy. 

- Họp Chi bộ. 

C Vinh 

BTV 

BTCB 

 

11  BC kinh phí hỗ trợ HS HKI. KT  

13 8g30 Họp BGH. HT  

  Tuần từ 13/3 đến 01/4 kiểm tra giữa HKII Theo KH.  

16 14g00 Họp tổ CM. TTCM  

17,18  Thi Tin học Miền Trung Tây Nguyên Theo KH tổ Tin.  

19  - Đăng ký tinh giản biên chế. 

- BC viết thư UPU. 

HT-KT. 

C Vinh. 

 

19,20

,21 

 Cắm trại toàn trường. Theo KH  

20 8g30 Họp BGH. HT  

23-25  Thi KHKT cấp Quốc gia tại Quảng Ninh Theo KH  

27 8g30 Họp BGH HT  


