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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 6/2022
Thi đua chào mừng Tháng hành động vì trẻ em; kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi
01/6, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), ngày Gia đình
Việt Nam (28/6); ngày Môi trường thế giới; tuần lễ quốc gia về vệ sinh
môi trường; tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam.
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6
I. Công tác chuyên môn
1. Thực hiện các kế hoạch chuyên môn và tiếp tục gửi báo cáo tổng kết năm học ở
các lĩnh vực khác nhau theo công văn chỉ đạo của Sở GDĐT.
2. In và phát thẻ dự thi TS vào lớp 10 cho thí sinh (theo KH).
3. Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức thi TS lớp 10.
4. CB, GV và NV làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi TS lớp 10 (theo QĐ).
5. HS khối 12 nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; phòng
giáo vụ nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT (hoàn thành
chậm nhất ngày 10/6/2022).
6. In, hoàn thiện và cấp Giấy báo dự thi cho HS khối 12 (hoàn thành chậm nhất
ngày 24/6/2022).
7. GV lập kế hoạch bồi dưỡng văn hóa hè cho học sinh.
8. Làm tờ trình bổ sung giáo viên để gửi Sở GDĐT.
9. Tập huấn Modun 9 chương trình GDPT 2018 (theo KH).
II. Công tác ngoài giờ lên lớp và cơ sở vật chất
1. Tổ chức hoạt động hè 2022.
2. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Quốc gia về
vệ sinh môi trường; Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam.
4. Chuẩn bị CSVC, đón Đoàn Kiểm tra CSVC tuyển sinh lớp 10 (07/6/2022).
5. Hoàn thành báo cáo, hồ sơ thi đua, đánh giá viên chức, chuẩn HT cuối năm học
(10/6/2022).
6. Nộp sản phẩm dự thi Trại sáng tác hè 2022 (10/6/2022). Nộp DS Xét tặng Kỉ niệm
chương vì sự nghiệp GD (15/6/2022).
7. Xây dựng KH Tháng Hành động vì trẻ em, KH Tháng Hành động phòng chống ma
túy, KH Giáo dục đạo đức lối sống cho HS, KH Phòng chống HIV. KH Phòng chống tội
phạm, KH Phòng chống ma túy, KH Phòng chống đuối nước, KH Hoạt động Chữ thập đỏ
(10/6/2022).
8. BC sơ kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, BC 6 tháng
Chương trình sức khỏe học đường, BC Phòng chống tham nhũng, BC 6 tháng thực hiện chỉ
thị 29/CT-TU, BC Công tác Chính trị tư tưởng HSSV, BC tiếp tục tăng cường công tác
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kiểm tra, vận động giao nộp, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan
đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác quản lí, sử dụng pháo năm 2022, BC về
SL HS tham gia BHYT (15/6), BC việc thực hiện cải tiến chất lượng GD (17/6), BC Tuyên
truyền ATGT (24/6), BC Phòng chống ma túy (29/6/2022), BC Tháng Hành động vì trẻ
em, BC Công tác chữ thập đỏ (30/6).
9. Chuẩn bị CSVC, đón Đoàn Kiểm tra CSVC thi TN THPT (15/6/2022).
10. Tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng ngành GD (GV, HS liên quan,
21/6/2022).
11. Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉnh trang CSVC,
cảnh quan nhà trường, phòng chống cháy nổ.
III. Công tác Đoàn thể
* Đoàn trường
1. Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 cho đội thanh niên tình
nguyện Hoa phượng đỏ.
2. Thi đua chào mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
3. Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2022.
* 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.
3. Nộp Báo cáo tổng kết và chấm điểm hoạt động thi đua công đoàn cơ sở cho
Công đoàn ngành.
4. Tổ chức hoạt động 1/6, lập danh sách con cán bộ giáo viên nhân viên có thành
tích học tập được nhận khen thưởng gửi Công đoàn ngành.
5. Lập kế hoạch tham quan học tập cho cán bộ giáo viên nhân viên trong hè.
6. Động viên CBGVNV thực hiện tốt công tác coi thi, chấm thi Tuyển sinh 10
năm học 2022.
7. Thi đua chào mừng Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
IV. Công tác khác
1. 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.
2. Tiếp tục hướng dẫn ôn tập HS khối 12 thi tốt nghiệp.
3. Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021, tuyển
sinh lớp 10 THPT 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.
4. Hoàn bàn giao lại CSVC các phòng học giữa GVCN, HS với Trường và niêm
phòng học phòng chức năng và bàn giao cho a Sơn. Chú ý: bàn giao CSVC, trang thiết
bị…phòng Hóa. Tiến hành sửa chữa nhỏ chuẩn bị thi TN và tuyển sinh: tường hỏng, mộc,
các chỗ gach vỡ, phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường, chăm sóc cây, hoa súng, sen
hồ nước, nhà xe, nơi để sạc điện xe đạp điện cho HS...
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5. Triển khai hợp lý cuộc thi KHKT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phòng chống
dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp. Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang bị vật tư y tế, ...)
phòng, chống dịch COVID-19.
6. Có KH triển khai công tác bồi dưỡng hè cho học sinh 3 khối.
7. Bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác chủ nhiệm. Thư viện báo cáo và giải
quyết dứt điểm HS chưa trả sách. Có KH ký - phê, kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 10,11.
8. Triển khai mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ chương trình đổi mới GDPT 2018
cấp trung học phổ thông năm 2022, sửa chữa CSVC theo nguồn ngân sách thành phố.
9. Có KH cho nhân viên nghỉ phép theo quy định.
10. Chuẩn bị tốt hồ sơ và báo cáo thi đua.
11. Hoàn thành đánh giá viên chức, CBQL và đánh giá chuẩn.
12. Hoàn thành chi kinh phí học bổng. Hoàn thành chi kinh phí tăng thay cho GV.
13. Có Tờ trình đề nghị bổ sung GV, hoàn thành công tac snhaan sự cho nhân viên.
15. Tổ chức tốt ngay quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho các cháu là con CBGVNV, phối
hợp với BGH tổ chức ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế
giới (5/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy (1/6 - 30/6). Lập Kế hoạch kỉ niệm
ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.
16. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè. Phối hợp
hướng dẫn, theo dõi tổ chức các hoạt động hè; chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động chăm sóc
và giáo dục trẻ trong hè 2022.
17. Tổ Nội trú kiểm tra CSVC. Chuẩn bị CSVC phục vụ cho công tác ra đề, sao in
đề thi Tuyển sinh lớp 10 và thi TN THPT. Phân công lịch trực phù hợp và nghỉ phép năm.
18. Chuẩn bị kiểm tra quyết toán năm 2022.06.16 Chuẩn bị KH cho tham quan.
19. Chuẩn bị cho tham gia thi HSG Duyên hải Bắc bộ.
20. Chuẩn bị các điều kiện Đại hội các Chi bộ nhiệm ký 2022-2025.
B. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6
Ngày
Giờ
Nội dung công việc
Bộ phận phụ
Ghi
trách
chú
01
Ra đề thi TS 10 tại KNT.
Theo KH
02
Dự hội nghị khối thi đua.
HT-CĐ
03
Tập huấn Modun9.
HT-C Vinh
BC tổng kết GDQPAN NH 2021-2022.
C Vinh-T
05
Phước
07g00 - Họp thanh tra coi thi TS 10.
GVLQ
8g00
- Họp TĐ, Phó TĐ , thu ký tại PCT.
Theo QĐ
08
14g00 - Họp LĐ, thư ký, công an, BV, PV tại điểm
Theo QĐ
thi.
- BC đánh gía phân loại viên chức.
C Vinh, T Thịnh
09
- BC sức khỏe học đường dến năm 2025,
C Vinh
- Nộp sáng tác hè.
C vVinh, tổ Văn
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10
11
12

14

15/601/7
1526/6
16
18
20

08g00

21
22
23
24
25

08g00

- Nộp hồ sơ khen thưởng khối thi đua.
- BC phòng chống tham nhũng.
- BC 03 nhiệm vụ trọng tâm.
- BC thực hiện KH 03 của UBND về kết luận
21 của TW.
- Nộp hồ sơ khen thưởng Huỳnh Thúc Kháng.
- Tham gia coi thi TS 10.
- Thi TS lớp 10 THPT.
- Khai mạc giải bơi học sinh.
Thi TS lớp 10 THPT.
Thi TS lớp 10 THPT chuyên LQĐ.
- Nộp hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương GD.
- BC công tác kiểm tra NB năm học 20212022 và kết quả thực hiện công tác kiểm tra
NB.
- BC kết quả ứng dựng CNTT và thống kê GD
2021-2022 tự chấm điểm tiêu chí thi đua.
- BC công tác CTrTT HSSV.
- BC phòng chống tội phạm, vật liệu nổ.
- BC triển khai KL 13 của TW về PC tội phạm.
- BC chỉ thị 29.
- BC xây dựng KH phát triển GD, dự toán
2023, kế hoạch ngân sách 2023-2025.
- Sở GD kiểm tra danh hiệu thi đua các trường.

C Vinh
C Vinh
HT
T Hải

- Chấm thi TS 10.

KH dự kiến của
Sở
KT
T Hải

BC số liệu HS tham gia BHYT.
Nộp DS cử GV tham gia kiểm dò bài thi TS
lớp 10.
Tập huấn Modun 6,7,8 cho CBQL.
- Dự trao danh hiệu NGUT, thi đua khen
thưởng NH 2021-2022.
- Tham gia bồi dưỡng GDQPAN đối tượng 4.
Tập huấn Modun 6,7,8 cho CBQL.
BC phong trào thi đua ATGT.
- Tập huấn sử dụng SGK lớp 10.
- Tập huấn coi thi TN.
BC danh sách GV không tham gia tập huấn coi
thi THPT.

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

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

BGH
GV, HS liên quan
GVLQ
BGH
C Vinh
GVLQ
GVLQ
T Hải

5

27
28
29
08g00
30

Tập huấn dạy môn chuyên.
BC thi tìm hiểu biển đảo.
- BC thống kê kỳ cuối năm học.
- BC phòng chống ma túy đến năm 2025.
- Hạn cuối đánh giá chuẩn HT-GV trên Temis.
- Thẩm tra quyết toán 2021.
Nộp hồ sơ cán bộ Đoàn giỏi.

GVLQ
C Vinh
T Hải-Giáo vụ
C Vinh
Theo KH
KT
C Vinh-ĐT

Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Nơi nhận:
- Niêm TBHĐ;
- Trang Web;
- BGH, TTCM, Trưởng các Đoàn thể;
- Lưu: VT.
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