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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 4/2022
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động
(01/5/1886 – 01/5/2022)
A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4
I. Công tác chuyên môn
1. Tích cực bồi dưỡng 08 HS tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc
tế môn Toán, Hóa học, Sinh học và Tin học và có kế hoạch tham dự kỳ thi này khi có
thông báo từ Bộ GDĐT.
2. Tiếp tục tổ chức kiểm tra giữa kì II (đợt 2) các môn chung cho HS khối 10 và
11 (theo KH).
3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 10 và 11 đến hết ngày 23/4/2022.
4. Tiếp tục tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần I (theo KH).
5. Rà soát tiến độ chương trình các khối, đặc biệt khối 12; đảm bảo không trễ tiến
độ theo phân phối chương trình.
6. Kiểm tra cuối kì II lớp 12. Các môn mà Sở GDĐT không ra đề: từ ngày 18 –
23/4/2022; 9 môn do Sở ra đề KT chung: từ ngày 25 – 29/4/2022).
7. Khảo sát nguyện vọng học các môn của HS khối 12 sau khi kiểm tra cuối kì II
để chia lại lớp và TKB theo nguyện vọng của HS.
8. Từ 25 – 29/4/2022: HS khối 10 và 11 làm bài kiểm tra cuối kì II các môn không
tập trung (tại lớp).
9. Các tổ CM phân công GV ra đề kiểm tra học kỳ II khối 10 và 11 các môn tập
trung theo kế hoạch (hạn cuối nộp ma trận, đề và đáp án là ngày 29/4/2022).
10. Hoàn thiện hồ sơ thực tập sư phạm cuối khóa.
11. Tổ chức cuộc thi GVG dạy giỏi, GVCN giỏi.
12. 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 2022” khi Bộ GDĐT ban hành quy chế này.
13. HS khối 12 làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2022.
14. Lập kế hoạch tham dự thi Cuộc thi Olympic Khoa học Tự nhiên 2022.
II.
Công tác NGLL, CSVC
Chủ đề tháng: Thanh niên với hòa bình và hợp tác.
1. Giao lưu trực tuyến với Trường Mt St Lebanon (Hoa Kỳ) (06/4/2022).
2. Gửi BC tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam năm 2022 về Sở GD (10/4/2022).
3. Cử 02 nhân viên bảo vệ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ do Công an
Tp Đà Nẵng tổ chức (04-08/4/2022).
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4. GVCN nộp BC tháng 04/2022 (29/04/2022).
5. Phối hợp với các trường ĐH tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho HS nhà trường.
6. Lập KH tiến hành sửa chữa hồ bơi.
7. 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.
8. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng hoạt động ngày Sách Việt
Nam (21/4).
III. Công tác Đoàn thể
* Đoàn trường
1. Thực hiện Điểm tin đầu tuần vào các tiết Chào cờ (10A3, 10A4, 10A5).
2. Tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh thành phố Đà Nẵng – DaNang Victoria
Olympiad năm học 2021 – 2022 (vòng cấp Quận) (với 50 đội thi trên 199 đội thi toàn
thành phố).
3. Tổ chức Đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với thầy giáo Lê Vinh – Bí thư
Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
4. Tham gia tham quan học tập ở đại học FPT.
5. Tham gia Chương trình tư vấn hướng nghiệp và Hội thảo “Phương pháp rèn
luyện tư duy sáng tạo trong thời đại số” tại Đại học Greenwich.
6. Tham gia vòng chung kết Liên hoan các nhóm nhảy khối THPT năm học 2021
– 2022.
7. Tổ chức vòng Dự bị sơ loại Cuộc thi Hành trình tri thức cho học sinh F0, F1
và vùng 4 không tham gia được 2 vòng sơ loại 1, 2.
8. Tổ chức 3 trận bán kết cuộc thi Hành trình tri thức.
9. Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”.
10. Ngoại khóa Tuyên truyền hội nhập.
11. Kỉ niệm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).
* 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 hợp với BGH tổ chức các hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương và kỉ
niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
4. Tổ chức kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn quý 1/ 2022.
5. Tham gia tập huấn cán bộ công đoàn.
IV. Công tác khác
- Thực hiện đầy đủ các văn bản của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc phòng,
chống dịch COVID-19.
- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu, quán triệt học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị khóa XII.
- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 43-NQ/TW
của BTC; chương trình “Thành phố 4 an”; chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
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- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch
nhiệm kỳ 2025-2030. Hoàn thiện Đề án phát triển đội ngũ trình Sở GD&ĐT thành phố.
- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng, tập huấn đại trà các mô đun cho cán bộ quản lý,
giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Thông báo tuyển sinh lớp 10. Hoàn thành lựa chọn SKG lớp 10.
- Hoàn thành nâng lương thường xuyên.
- Triển khai công tác pháp chế, lồng ghép phổ biến các luật, nghị quyết mới. Triển
khai công tác lưu trữ - văn thư.
- Tô chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho HS nhà trường. Có KH ôn tập,
chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 .
- Hoàn thành KH sửa chữa, mua sắm.
- Hỗ trợ CSVC để Sở GD&ĐT tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2021.
- 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.
- Thống nhất kế hoạch tri ân trưởng thành.
- Chia tay GV-NV đã nghỉ hưu.
- Tổ chức kiểm tra, sửa chữa,bổ sung CSVC KNT, có KH quản lý ăn ở, sinh hoạt
của học sinh KNT đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch và an toàn.
B. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2022
Ngày
Giờ
Nội dung công việc
Bộ phận phụ Ghi
trách
chú
- BC số liệu hs 12 và chuẩn bị csvc các kỳ thi.
T Hải.
01
- Sinh hoạt cụm môn Sinh.
Theo KH.
7g15 - HT đối thoại với ĐVTN.
ĐT-HT.
02
14g00 - Họp BGH.
HT.
04
08g00 Họp tại quận Sơn Trà.
Bí thư.
05
10g00 Họp tổ mua sắm thiết bị.
GV liên quan.
06g00 - Làm việc với trường Lebanon-Hoa kỳ.
Theo KH.
06
14g00 - Họp lựa chọn SKG lớp 10.
Gv liên quan.
08g00 - Họp tại quận Sơn Trà.
Bí thư.
14g00 - Họp CBCC.
HT.
07
15g00 - Họp HĐSP; chia tay GV-NV đã nghỉ hưu.
BGH-CĐ.
16g00 - Họp tổ chuyên môn.
TTCM.
Tập huấn modun5 cho CBQL.
KH dự kiến
10-20
của sở.
11
8g30
Họp BGH.
HT.
- Nộp hồ sơ thuyên chuyển đơn vị công tác.
HT.
14 14g00 a. Họp cấp ủy.
BTV.
15g00 b. Họp chi bộ.
BTCB.
8g30 - Họp BGH.
HT.
18-23
- Thi học kỳ II khối 12 (đề của trường).
Theo KH.
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- Tổ chức triển lãm ĐN TP những cây cầu.
21 14g00 Họp tổ chuyên môn.
24 15g00 Nhận đề và phiếu thi trắc nghiệm HK II.
8g30 - Họp BGH.
25-29
- Thi Hk II khối 12.

Theo KH.
TTCM.
Theo KH.
HT.
KH dự kiến
của Sở.
C Vinh

BC công tác pháp chế, lồng ghép phổ biến các
luật, nghị quyết mới.
Nếu có gì thay đổi Trường sẽ thông báo sau./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
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- Niêm TBPGV, Web;
- BGH, TTCM, Trưởng các Đoàn thể;
- Lưu: VT.

Lê Vinh

