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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2019
I. Một số kiến quả đạt được
1. Công tác tổ chức:
- Đã sắp xếp lớp 10 và Ổn định tổ chức các lớp 11, 12 đầu năm học.
- Thực hiện khá tốt khai giảng năm học mới, đoàn trường đã tích cực luyện tập
chương trình văn nghệ cho khai giảng.
- Hoàn thành xây dựng các loại kế hoạch của cá nhân, tổ chuyên môn, các đoàn
thể, kế hoạch hoạt động của nhà trường cho năm học 2019-2020; Chương trình GD năm
học 2019-2020,...
- Tổ chức thành công hội nghị CBVC; hội nghị xây dựng kế hoạch đầu năm.
- Lập các hồ sơ, sổ sách nhà trường; cập nhật thông tin vào các phần mềm.
2. Công tác chuyên môn:
- Nề nếp giảng dạy của GV tốt, đã tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học (Sử
dụng TV, máy chiếu). Các tổ chuyên môn đã tích cực tiến hành thao giảng, thăm lớp dự
giờ theo đúng kế hoạch.
- Đã hoàn thành giáo dục quốc phòng phần thực hành cho học sinh cả 3 khối 10,
11, 12.
- Đã tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12; các chủ nhiệm đội tuyển khối 10,
11 đã triển khai chọn đội tuyển.Đặc biệt em Đoàn Nhật Quang được chọn vào đội dự
tuyển thi HSG Quốc gia môn Hoá lớp 12.
- Đã tiến hành dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 11.
- Đã tiến hành tập huấn các chuyên đề: Xây dựng ngân hàng đề thi; Xây dựng bài
giảng e-learning; các tổ chuyên môn, các GV đã tham gia tích cực.
3. Hoạt động đoàn thể:
Công đoàn: Đã phối hợp với Đoàn trường tổ chức tốt các hoạt động vui trung thu
cho các con em CBGV;
Đoàn trường: Hoàn thành Đại hội các chi đoàn và đại hội đoàn trường. Tổ chức
các hoạt động: Tổ chức sơ khảo thi ca khúc tiếng Anh; tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lý;
các phong trào tình nguyện vì công đồng, các câu lạc bộ học sinh hoạt động tích cực.
Tích cực luyện tập văn nghệ cho khai giảng năm học mới,...
4. Các công tác khác:
- Hoàn thiện quy trình công tác vận động tài trợ của nhân dân về xây dựng CSVC
cho nhà trường, chuẩn bị cho họp phụ huynh tháng 10 để phổ biến vận động tài trợ.

- Đã triển khai thu bảo hiểm y tế, thu học phí và thu bảo hiểm toàn diện.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, sắp xếp các phòng tin học, tổ chuyên
môn, thư viện,...
- Hoạt động Ban giám thị có hiệu quả tốt, phát huy tốt quy chế thi đua.
II. Một số tồn tại:
- Nề nếp học sinh chưa được tốt, còn có một số học sinh vắng học, chậm học; một
số học sinh còn gây gỗ đánh nhau, gây mất đoàn kết (học sinh nữ 10H, 10G, ...), quay
clip đánh nhau,...
- Điểm thi đưa nề nếp của Đoàn tổng kết chậm, chưa kịp thời.
- Công tác bồi dưỡng HSG khối 12 chưa quyết liệt, một số môn chưa thực hiện
đúng kế hoạch của nhà trường.
- Việc đóng nộp các khoản của học sinh còn chậm, việc rà soát thu bảo hiểm y tế
học sinh còn chậm.
- Phong trào học sinh thi KHKT chưa sôi nổi, các tổ chuyên môn chưa quyết liệt
thực hiện.
Phần II. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 10:
1. Tăng cường dạy BD học sinh giỏi các khối, đặc biệt học sinh giỏi khối 12. Tổ
TDQP tuyển chọn, tăng cường luyện tập đội tuyển các môn điền kinh, thể thao để chuẩn
bị cho HKPĐ cấp tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ dạy thêm, học thêm, tiến hành tổ chức dạy thêm.
2. Tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Tổ chức thao giảng tập trung
chào mừng ngày 20/10. Tổ chức chuyên đề chuyên môn (Bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn,
môn Sinh học,...);
3. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11, tổ chức kỷ niệm ngày
20/10.
4 . Đẩy mạnh thực hiện cuộc thi KHKT cấp trường, tham gia thi KHKT cấp tỉnh
(Mỗi tổ chuyên môn phải có ít nhất 1 sản phẩm dự thi cấp trường).
5. Các tổ chuyên môn rà soát, đánh giá các câu hỏi của ngân hàng đề thi, chuẩn bị
tích cực để tổ chức hội thảo về xây dựng ngân hàng đề thi, và ứng dụng CNTT trong
kiểm tra và phong trào tự học của học sinh.
6. Thực hiện tốt cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng CSVN. Tổ chức thi hát ca
khúc Tiếng Anh; Tổ chức giải bóng đá nam học sinh. Chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng
cấp trường, cấp tỉnh.
7. Tăng cường chấn chỉnh nề nếp học sinh, hoạt động của đội xung kích, công tác
quản lý của GVCN, hoạt động của đội cờ đỏ, hoạt động đoàn trường. Hàng ngày GVCN
phải thông báo học sinh vắng học, bỏ học, học sinh vi phạm các nội quy,... cho phụ
huynh. Đẩy mạnh hoạt động Ban giám thị (Nắm bắt chính xác học sinh vắng học, bỏ học,
chuyển danh sách cho đ/c Dũng để thông báo qua SMAS cho phụ huynh). Tăng cường
kiểm tra việc thực hiện luật ATGT của học sinh.
8. Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, đẩy mạnh công tác vận động, tài trợ xây
dựng CSVC nhà trường. Hoàn thành các khoản thu BHYT học sinh, học phí; tiến hành

thu các khoản vận động, tài trợ,...Vận động CBGV, học sinh làm đường phía tây trường
(phối hợp địa phương trong việc chỉnh trang đô thị).
9. XD cơ sở vật chất: Lắp đặt ti vi cho khối 10.
10. Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh.
PhẦN III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tuần
Tuần 5
30/9-6/10

Tuần 6
07/10-13/10

Tuần 7
14/10-20/10

Tuần 8
21/10-27/10

Tuần 9
28/10-3/11

Nội dung
- Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT làm việc với trường
(02,03/10/2019).
- Tập huấn tại bộ GD&ĐT (Đ/c Kim Sơn)
- Dạy học bình thường.
- Họp GVCN, họp ban vận động XDCSVC (04/10), Họp phụ
huynh (06/10)
- Bồi dưỡng HSG khối 12
- Dạy nghề
- Dạy học bình thường
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Sinh, Ngữ văn
- Khám sức khoẻ đầu năm cho học sinh
- Thi ca khúc Tiếng Anh
- Giải bóng đá nam
- Dạy nghề
- Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20/10
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10 (Dự kiến chiều thứ 7 –
19/10/2019)
- Thi ca khúc Tiếng Anh
- Giải bóng đá nam
- Dạy nghề
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Thi ca khúc Tiếng Anh
- Giải bóng đá nam
- Học đối tượng đoàn
- Dạy nghề
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Thi ca khúc Tiếng Anh
- Giải bóng đá nam
- Dạy nghề
- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nơi nhận:
- Toàn thể CBGV nhà trường;
- Lưu VP.
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Nguyễn Hữu Danh

