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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021
1. Công tác chuyên môn:
1.1. Duy trì nề nếp dạy và học
GVCN báo cáo sĩ số lớp trực tiếp cho đ/c Lê Huyền (Văn phòng)
1.2. Rà soát chương trình cả 3 khối: Tính đến ngày 30/4/2021
Nộp báo cáo chậm nhất ngày 10/4/2021
1.3. Tiếp tục ôn tập cho học sinh các khối theo đề nghị của PHHS
1.4. Thi HSG cấp tỉnh
Thực hiện theo kế hoạch của Sở
1.5. Thi thử THPTQG: Thực hiện theo kế hoạch của Sở ngày 28-29/4/2021
GVCN lớp 12 cho học sinh đăng ký dự thi môn tự chọn: nộp danh sách học sinh
đăng ký ngày 10/4/2021
1.6. Kiểm tra cuối kỳ II
1.6.1. Ra đề: Thực hiện theo ma trận đề của Bộ, mỗi môn ra 4 đề
1.6.2. Nộp đề và đáp án:

Lớp 12: chậm nhất ngày 15/4/2021
Lớp 10, 11: chậm nhất ngày 24/4/2021

1.6.3. Lịch kiểm tra:
1.6.3.1. Khối 12: kiểm tra 9 môn các buổi chiều ngày 19, 20/4/2021 và ngày 22,
23/4/2021 (Khối 10,11 học bình thường)
- Nộp bài: Sáng ngày 24/4/2021
- Thông báo điểm và nhận đơn phúc khảo: Sáng ngày 27/4/2021
- Thông báo kết quả phúc khảo: Ngày 28/4/2021
- Giáo viên hoàn thành điểm trên sổ lớn: Chiều ngày 05/5/2021
- Giáo viên hoàn thành điểm HB, duyệt HL, HK lớp 12: chiều ngày 07/5/2021
- GVCN lớp 12 hoàn thành phê kí học bạ: Ngày 11/5/2021
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1.6.3.2. Khối 10, 11: kiểm tra 8 môn các buổi chiều từ ngày 06 - 08/5/2021 (Khối 12
học bình thường)
- Nộp bài: Sáng ngày 10/5/2021
- Thông báo kết quả và nộp đơn phúc khảo: Ngày 11/5/2021
- Giáo viên hoàn thành điểm trên sổ lớn: Chiều ngày 13/5/2021
- Duyệt HL, HK Khối 10, 11: Ngày 15/5/2021
- Các môn không kiểm tra tập trung tự tổ chức kiểm tra trước khi kiểm tra tập
trung
1.7. Hoàn thành kiểm tra toàn diện giáo viên HKII trước ngày 30/4/2021.
1.8. Hoàn thành hướng dẫn sinh viên thực tập SPII.
1.9. Kiểm tra Hồ sơ giáo viên: cuối tháng 4 năm 2021 (Ban kiểm tra nội bộ)
1.10. Ngoại khóa và sinh hoạt chuyên đề
Theo kế hoạch tổ đã phê duyệt: Ngoại khóa Tổ Toán – Lý, Chuyên đề tổ Ngoại
ngữ-Giáo dục
1.11. Bồi dưỡng chuyên môn
- CBQL, GV đã hoàn thành bồi dưỡng modun 2
- Kế hoạch bồi dưỡng thực hiện theo hướng dẫn và lịch của Sở
2. Công tác chủ nhiệm:
- Thu tiền học ôn đợt 2 và thi thử tốt nghiệp THPT: hoàn thành trong tháng 4
- Quản lý tốt sổ điểm và sổ đầu bài để mang lên lớp hàng ngày
- Duy trì vệ sinh lớp học, nhắc nhở HS ý thức bảo vệ tài sản, CSVC trường
- Khối 12 chuẩn bị triển khai làm hồ sơ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Khi có hướng
dẫn đề nghị thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn
- Tổ chức thi thử cho HS lớp 12 theo lịch của Sở từ ngày 28-29/4/2021.
- Họp PHHS khối 12 (Dự kiến sáng 09/5/2021 - Chủ nhật). Sau khi lớp 12 thi thử tốt
nghiệp THPT
3. Công tác hành chính:
- Duy trì hoạt động phục vụ dạy và học
- Chuẩn bị tốt cho công tác tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20212022
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4. Công tác đoàn thể:
4.1. Đoàn TN:
- Duy trì quản lý tốt nền nếp HS: tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của HS
- Tổ chức tốt các hoạt động phù hợp chào mừng ngày 30-4 và 1-5
4.2. Công đoàn: Thực hiện theo kế hoạch công đoàn
5. Công tác khác và một số văn bản:
- Kế hoạch về việc sắp xếp, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho thực
hiện chương trình GDPT năm 2018 thực hiện vào năm học 2022-2023
- Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến GD pháp luật năm 2021
- Thực hiện kế hoạch của Sở về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
- Hoàn thành đánh giá sinh viên thực tập sư phạm theo kế hoạch (ngày 17/4/2021)
- Công tác chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
+ Đ/c Hương phụ trách hồ sơ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT.
+ Ban hồ sơ: Vương Thị Thu Hương, Lê Nhật Huyến, Lê Thị Huyền, Trần Thanh
Hà, La Thị Hiếu, Lương Thị Tuyên, Đoàn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hà (toán),
Nguyễn Thị Thu Hà (Hóa)
+ Đ/c Lê Thị Huyền, La Thị Hiếu cùng đ/c Lê Nhật Huyến, Trần Thanh Hà thu và
kiểm hồ sơ thi kỳ thi THPT quốc gia.
+ Đ/c Lê Nhật Huyến thu và kiểm tra hồ sơ của thí sinh tự do
6. Công tác tuyển sinh vào lớp 10:
- Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 là 8 lớp 10 với 360 HS
- Gửi thư ngỏ và thông báo tuyển sinh tới 29 trường THCS trên địa bàn tuyển sinh của
trường./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Thành viên HĐTĐ nhà trường;
- Website trường;
- Lưu VP.
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