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      SỞ GD –ĐT ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT EAH’LEO    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số : 01/ KHNH –EHA  

  ( DỰ THẢO )           EaDrăng, ngày 15   tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021-2022 
 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN 

9/2021 - Ôn định công tác tổ chức đầu năm học 

- Phân công trách nhiệm của các đồng chí trong BGH, 

bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM và Văn phòng, phân 

công giáo viên chủ nhiệm, các kiêm nhiệm khác. 

- Phân công định mức cho giáo viên. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bố trí lớp học  

- Hoàn thành hồ sơ của học sinh lớp 12 dự thi nghề phổ 

thông và thi nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở. 

- Lập dự toán ngân sách năm 2022 - Cân đối ngân sách 

tài chính cuối năm của đơn vị. 

- Chuyên môn tổ chức dạy học trực tuyến trong điều 

kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương 

 - Ban giám hiệu 

 - Ban giám hiệu 

 

 

- BGH và TKHĐ 

 

- BGH,GVCN,TKHĐ 

- BCHĐT 

- BGH, GVCN 

- BCHCĐ,NC 

- BGH – Toàn bộ GV 

10/2021 - Tổ chức cho cán bộ giáo viên và các tập thể đăng ký 

thi đua năm học 2021-2022. 

- Tổ chức Hội nghị Xây dựng Kế hoạch năm học 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nội bộ trường học. 

- Xây dựng qui chế thu-chi các khoản đóng góp học 

sinh ( Họp hội) - Xin ý kiến của UBND huyện. 

- Triển khai kế hoạch thi nghề phổ thông- thực hiện 

theo văn bản hướng dẫn của Sở. 

- Hoạt động ngoại khoá về An toàn giao thông trường 

học 

-Tiến hành kiểm tra môi trường toàn bộ khu A và B, 

chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống dịch Covid19 khi 

học sinh đến trường. 

- Tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

- Triển khai KHHTNCKHKT đối với GV và HS 

 

- BGH,CĐ và 

GV,CBNV 

- Toàn bộ Hội đồng 

- Hiệu trưởng 

- BGH,KT,HCMHS 

 

- BGH và giáo viên 

 

 

- BGH và Đoàn thanh 

niên 

- BGH,TTCM,GV 

 

- BGH,GV,ĐTN 

 

-BGH,GV Phụ trách 

11/2021 - Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà 

giáo VN, Bao gồm hoạt động về chuyên môn, các 

- BGH,CĐ và ĐTN, GV 
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phong trào thi đua thể dục thể thao, văn nghệ….. 

- Tổ chức ngoại khóa với chủ đề “ Tôn sư trọng đạo “ 

 

- Tiến hành kiểm tra NBTH theo kế hoạch đã xây dựng  

- Các hoạt động chuyên môn chào mừng ngày nhà giáo 

VN 20/11. 

- Tham gia các hoạt động văn nghệ,TDTT ... của ngành 

chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11. 

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11 và khen 

thưởng năm học 2020-2021. 

- Phổ biến các văn bản Pháp luật mới vào “ Ngày pháp 

luật “ tại đơn vị 

- Tổ chức văn nghệ, các hoạt động khác của học sinh 

chào mừng ngày 20/11 nếu tình hình dịch bệnh được 

kiểm soát. 

- Bộ phận CM và GV 

-  BGH và GV 

 

- Bộ phận CM và ĐTN 

 

- CĐ và ĐTN, GV 

- Toàn bộ CBGV 

 

12/ 2021 -  Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

- Kế hoạch ôn tập để kiểm tra chất lượng học kỳ I  

- Xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2021 

- Tiến hành kiểm tra NBTH theo kế hoạch đã xây dựng  

- Kiểm kê tài sản cuối năm-khóa sổ tài chính. 

- Báo cáo thống kê cuối năm gửi Phòng KHTC 

-Tổ chức HN chủ đề” Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH-

CĐ” 

-Tuyên truyền hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống 

HIV/AIDS ( 01/12) 

- Đoàn thanh niên 

 

- Bộ phận chuyên môn 

- BGH,CĐ và KT 

- BGH,TTCM và GV 

- Bộ phận CSVC và KT 

- BGH,TKHĐ 

- Tổ tư vấn và GVCN 

12 

1/2022 - Tổ chức sơ kết học kỳ I và hoàn thành các văn bản 

báo cáo và Thực hiện học kỳ II từ ngày 10/1/2022 

- Thống kê học sinh bỏ học học kỳ I năm học 2021-

2022 báo cáo về phòng KHTC Sở GD-ĐT. 

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký và tham gia viêt sáng 

kiến kinh nghiệm và tổ chức chấm ở cấp trường. 

- Tặng quà cho buôn kết nghĩa nhân dịp tết Nguyên đán 

- Kiểm tra NBTH  theo kế hoạch đã xây dựng. 

-Tuyên truyền văn hóa truyền thốngTết cổ truyền dân 

tộc 

- Đón đoàn kiểm thanh tra của Sở làm việc tại đơn vị 

- BGH,TKHĐ 

 

-Bộ phận khảo thí 

 

- BGH,CĐ và giáo viên 

 

- Công đoàn và ĐTN 

- BGH,GVTT 

- ĐT, GVCN các lớp 

 

-BGH, ĐT và các bộ 

phận có liên quan. 

2/2022  

- Tổ chức HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường 

 

- Bộ phận CM,GV  
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- Kiểm tra NBTH theo kế hoạch đã xây dựng. 

- Thi giáo viên giỏi cấp trường 

- Họp phụ huynh học sinh lớp 12 có nguy cơ thi không 

đậu tốt nghiệp 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, bạo lực học đường. 

-Hướng nghiệp chủ đề” Tư vấn chọn nghề” 

- Bộ phận CM, GV 

- CM,CĐ,GV 

- BGH,GVCN 12 

 

-Tổ tư vấn tâm lý 

 

-Tổ tư vấn hướng 

nghiệp 

3/2022 - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 

- Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

- Quyết toán ngân sách năm 20201 

- Kiểm tra NBTH theo kế hoạch đã xây dựng. 

- Hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng 

- Đoàn thanh niên 

 

- Bộ phận CM và GV 

- Kế toán và HT 

-BGH,TTCM và GV 

- BGH,ĐTN,GV 

4/2022 - Tham gia kiểm tra chéo các cụm thi đua 

- Xây dựng kê hoạch tuyển sinh năm học mới 2022-

2023 

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra chất lượng học kỳ II 

- Đăng ký giáo viên tham gia làm công tác thi tốt 

nghiệp năm học 2021-2022 

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12- bổ sung những sai sót 

 

- BGH và CĐ 

- BGH 

 

- Bộ phận chuyên môn 

- Ban giám hiệu và 

TKHĐ 

- BGH và giáo viên 

CN12 

5/2022 - Thi kiểm tra chất lượng học kỳ II 

- Tổng kết năm học , tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 

12 và hoàn thành các văn bản báo cáo. 

- Tập huấn công tác coi, thanh tra thi  THPT QG 

- Hoàn thành việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo 

viên và nộp báo cáo về sở GD-ĐT 

- Thống kê danh sách học sinh thi lại và thông báo kế 

hoạch ôn tập trong hè cho học sinh 

- Xét thi đua cuối năm học 2021-2022 

- Kế hoạch làm việc trong hè,bảo vệ cơ quan 

 

- Bộ phận chuyên môn 

- BGH,TKHĐ,GV 

 

- Toàn bộ HĐ 

- Toàn bộ hội đồng 

 

- Bộ phận chuyên môn 

và GVCN lớp. 

- Toàn bộ hội đồng 

- BGH,BV 

6/2022 - Nộp báo cáo tổng kết năm học và hoàn thành hồ sơ 

thi đua khen thưởng nộp về văn phòng sở ( Trước ngày 

20/6/2022 ) 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp 

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2022 

- Thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài tỉnh 

- BGH và TKHĐ 

 

 

- BGH 

- BGH, CĐ,TKHĐ 
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7/ 2022 - Phân công trực cơ quan và duyệt học bạ 

- Tuyển sinh vào lớp 10- thực hiện theo phương án của 

Sở,UBND Huyện. 

- Tuyển sinh lớp chọn khối 10. 

- Tổ chức ôn tập trong hè cho học sinh. 

- Ban giám hiệu duyệt học bạ 

- BGH 

- Hội đồng tuyển sinh 

- Bộ phận CM và giáo 

viên 

- Bộ phận chuyên môn 

- Ban giám hiệu  

8/2022 - Tổ chức thi lại cho học sinh-xét lên lớp 

- Phân công chuyên môn cho năm học 2022-2023 

- Họp hội đồng phân công trách nhiệm của các đồng 

chí trong BGH, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, phân 

công giáo viên chủ nhiệm. 

- Tập huấn chuyên môn-nghiệp vụ cho giáo viên theo 

kế hoạch chung của Sở. 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm cho năm học mới 

- Tổ chức tựu trường, lao động, vệ sinh chuẩn bị cho 

năm học mới. ( 15/8/2022 ) 

- Tổ chức ngày học đầu tiên của năm  học 2022-

2023,thực hiện theo nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo 

hướng dẫn của Sở GD-ĐT. 

 

- Bộ phận CM và GV 

- BGH và giáo viên 

- Toàn bộ hội đồng 

 

 

- BGH-GV 

- Bộ phận văn phòng 

- Bộ phận cơ sở vật chất 

- BGH,ĐTN,GV 

 

- Toàn bộ hội đồng 

 

 
Nơi nhận :  

 - Các đ/c trong BGH ( Chỉ đạo )    HIỆU TRƯỞNG 

 - Các TTCM,VP ( Thực hiện)      

 - Lưu Văn thư 

 
 

           Phạm Văn Chí 

          


