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Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 10/2021
Kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho Ngành giáo dục 15/10; 91 năm Ngày
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)
Chào đón Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
A. Dự kiến công tác trọng tâm tháng 10/2020
I. Công tác chuyên môn
1. Tiếp tục tổ chức dạy-học trực tuyến hiệu quả.
2. Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức thi và chấm thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi
quốc gia THPT năm học 2021-2022, 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).
3. Thi KHKT cấp trường (theo Kế hoạch).
4. CBQL và GV tiếp tục tham gia bồi dưỡng Mô đun 1, CT GDPT 2018 theo kế hoạch
của Sở.
5. Các tổ chuyên môn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra giữa kì và
cuối kì theo ma trận và đặc tả của Bộ GDĐT cho cả 3 khối.
6. Triển khai kế hoạch luyện thi IELTS cho HS khối 10 và 11.
7. 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.
8. Khu nội trú: Sửa chữa, tu bổ CSVC ở KNT; nhận đơn ở nội trú, bán trú và phân chia
phòng ở cho HS (khi thành phố Đà Nẵng hết giãn cách xã hội).
II. Về cơ sở vật chất, hoạt động NGLL
1. Bầu chọn và nộp danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến theo CV 741/SGDĐT-VP
về Sở GD.
2. Trần Minh Phương (12D1), Đặng Trần Thảo Nhi (12D1), Bùi Phan Quỳnh Chi
(10B1), Đỗ Vĩnh Phúc (10B1) đạt giải Nhất vòng loại và được chọn tham gia vòng
chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel (MOS) 2021
(03/10/2021).
3. HS tham dự Hội thi Tin học trẻ cấp Quốc gia lần thứ XXVII, vòng khu vực (0310/10/2021).
4. Gửi BC công tác phòng chống rác thải nhựa về Sở GD (10/10/2021).
5. Tiếp tục theo dõi, BC tình hình đón HS, GV trở về Đà Nẵng (29/9-06/10/2021).
6. Nộp đề tài dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp TP lần thứ 16 của GV về BTC Hội thi
(15/10/2021).
7. Các hoạt động KN 35 Thành lập trường (Phát hành Kỷ yếu - bản điện tử, hoạt động
các CLB HS, CLB Tiếng Anh, …) (14-16/10/2021).
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8. 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. Tổ chức trực cơ quan theo quy định.
III. Công tác Đoàn thể
* Đoàn trường
1. Tiếp tục Điểm tin hàng tuần vào các tiết Chào cờ (12A4, 12A5, 12B1, 12B2);
2. Tổ chức Đại hội Chi đoàn Giáo viên – Nhân viên (06/10);
3. Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường;
4. Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2021);
5. Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường (15/10/1986-15/10/2021);
6. Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2021).
* Công đoàn
1. Tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở và “5 xây”, “3 chống”, thành phố 4 an.
2. Đăng kí chỉ tiêu thi đua tổ công đoàn và Công đoàn trường năm học 2021-2022.
3. Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn của ngành giáo dục năm học 20212022
4. Lập kế hoạch kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
5. Phối hợp với BGH chuẩn bị cho công tác đăng kí thi đua và Hội nghị công chức viên
chức năm học 2021-2022
6. Tham gia “Hiến máu tình nguyện năm 2021”
7. CTCĐ và kế toán, Ban nữ công tham gia các đợt tập huấn của Công đoàn ngành và
Liên đoàn lao động thành phố.
8. Phát động ủng hộ công tác phòng chống covid.
IV. Công tác khác
1. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về ”Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và thực hiện các qui định về phẩm chất, đạo đức
cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục, thực hiện Chỉ thị số 08/CTUBND và Công văn số 6589/UBND-KGVX của UBND thành phố; thực hiện Chương
trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong ngành
Giáo dục thành phố đến năm 2025.
2. Cử các cá nhân, bộ phận liên quan tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn; triển khai
tập huấn mô đun 1 cho cán bộ quản lí và giáo viên THPT
3. Đại Đoàn trường, HN CMHS, Hội nghị Công chức viên chức- 2021- 2022; hoàn
thành và nộp đăng kí thi đua năm học 2021- 2022 cho Sở GD&ĐT.
4. Hoàn thiện hồ sơ công việc năm học 20219-2021 và triển khai 2021-2022.
5. Sửa chữa CSVC cuẩn bị năm học mới. Xây dựng dự toán mua sắm tài sản năm 2022.
6. Xét chọn, cử nhà giáo tiêu biểu; triển khai thực hiện các mục tiêu phòng ngừa, giảm
thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025; triển khai chiến
dich lam cho the giới sạch hơn; Báo cáo về vận động tài trợ năm học 2021-2022; triển
khai xây dựng và công bố Báo cáo TEMIS; báo cáo thực hiện quy định đội mũ bảo
hiểm cho học sinh; ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với trường Mt.
Lebanon, Pittsburgh, Hoa Kỳ
7. Triển khai cuộc thi hành trình tri thức, Hội nghi các câu lạc bộ.
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8. Tuyên truyền, vận động, huy động nguôn lực cùng chung tay trong công tác phòng,
chống dịch COVID- 19.
9. Xét nâng lương trước thời hạn đợt 2.
B. Lịch công tác tháng 10
Ngày

Giờ

03
04
05
06

14g00
14g00
8g00

07

08

8g00
16g00

09

11
1215
07g15

14
14g00

7g30
15

13g45
16

Nội dung công việc

Bộ phận phụ
trách
Họp phụ huynh đầu năm học 2021-2022
Theo KH
- Nộp bài dự thi phòng chống tham nhũng.
C Vinh - VT
- Nhập DS GV tập huấn trực tuyến trên link. T Hải
- BC góp ý Luật khen thưởng.
HT
Họp BGH
Dự đại hội Chi đoàn GV
BTĐB
- Họp Quận ủy
Bí thư ĐB
- Tập huấn dạy học trực tuyến.
T Hải chỉ đạo\
- BC CB-GV-HS về ĐN.
C Vinh
- Nộp DS GV tập huấn Modun 1 theo môn. T Hải
- CBQL nghiên cứu nội dung bồi dưỡng
Modun 1.
T Hải
Dự Hội nghị tổng kết năm học Sở
Theo KH
Họp CBCC chuẩn bi Kỷ niêm 35 năm TL BGH
Trường
- BC truy vét tín dụng đen.
C Vinh.
- Tập huấn dạy trực tuyến.
T Hải chỉ đạo.
- Nộp kế hoạch KT nội bộ.
T Hải.
- BC DS học sinh nhập ngũ.
C Vinh – G vụ.
- Cung cấp số TK nhận kinh phí khen KT.
thưởng.
BC quy định đội mũ BH cho HS
C Vinh
Tập huấn Modun 1 theo môn
T Hải – GV
liên quan
- Chào cờ 35 năm thành lập trường
Theo KH
- BC các khoản thu, giá dịch vụ 2021-2022. KT
- BC tổ chức Trung thu
CTCĐ
- Nộp hồ sơ tinh giản biên chế
HT
- Giới thiệu Kỷ yếu Kỷ niệm 35 năm thành BTC
lập Trường và “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá
trị cốt lõi” của nhà trường
- Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường.
Theo KH
- Hạn cuối vận động ủng hộ máy tính cho CTCĐ
em.
- CBQL cốt cán hỗ trợ hoàn thành mô đun 1 T Hải
trên hệ thống
- Hội thảo Định hướng chuyển đổi số trong Theo KH
trường học
- BC việc vận động ủng hộ máy tính cho CTCĐ

Ghi
chú
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em.
- CBQL cốt cán hỗ trợ hoàn thành mô đun 1
trên hệ thống
17- 8g00
Hội nghị CMHS Trường
23
CBQL chấm bài hoàn thành Modun 1
18 8g00
Họp BGH
14g00 Họp Cấp ủy
19 15g00 Họp Đảng bộ sơ kết Đảng bộ
16g00 Họp Chi bộ
14g00 Họp CBCC
21 15g00 Họp HĐ
16g00 Họp tổ CM-NV
26 14g00 Họp BGH
28 14g00 Họp tổ CM
- Hạn cuối XD kế hoạch pháp chế
- Hạn cuối nộp bài giảng điện tử do BGD tổ
30
chức.
- Hoàn thành đánh giá TEMIS NH 20-21
- BC tuyên truyền GDPL về phòng chống
31
tham nhũng.
- Nộp hồ sơ khen thưởng KHCN.
Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Nơi nhận:
- Niêm GV, Web;
- Liên tịch mở rộng;
- Lưu: VT.
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