
	

 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 

 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6,7 
1. Những việc đã làm được 
- Thực hiện công tác thi đua, báo cáo tổng kết cuối năm 
- Thực hiện công tác coi, chấm thi vào 10, thi TN THPT: Nghiêm túc, đúng quy 
chế 
- Phối hợp với CĐ tổ chức cho CB, GV, NV nghỉ dưỡng hè vui vẻ, an toàn 
- Thực hiện tập huấn SGK, xây dựng kế hoạch bộ môn 
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10: đảm bảo, thuận lợi và thân thiện( ĐTN, các 
CLB phối hợp hiệu quả) 
- Thực hiện công tác chuyển GV; công tác TCCB 
- Tổ chức hoạt động kỉ niệm 27/7: Phối hợp ĐTN và CĐ gặp mặt CB, GV, NV, HS 
diện chính sách 
2. Hạn chế 
- Việc thực hiện công tác báo cáo, đánh giá cuối năm chậm, chưa đúng quy trình 
- Trong hè nên 1 số hoạt động của NT và cấp trên số lượng GV tham gia chưa đủ  
- Ý thức tham gia các hoạt động chung của tập thể chưa cao 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG 8 
1. Một số công việc cuối năm cần hoàn thiện 
- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 
- Tiếp tục hoàn thành kiểm tra tập huấn SKG 
2. Các công việc chuẩn bị cho năm học mới 
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm… 
- Tập huấn, bồi dưỡng GV của trường, Sở; thực hiện kiểm tra đánh giá tập huấn 
SGK lớp 10 
- Xây dựng phương án học hè; dạy học tăng cường, bổ trợ;  
- Phương án chuẩn bị vệ sinh trường lớp, chuẩn bị CSVC cho năm học mới 
- Xây dựng kế hoạch NT, tổ nhóm CM, cá nhân: tổ CM họp trao đổi xây dựng kế 
hoạch từ 2-7/8; thảo luận với ban xây dựng KH nhà trường 8 và13/8; hoàn thiện 
nộp bản chính thức về NT ngày 15/8; GV hoàn thiện kế hoạch cá nhân ngày 28/8 
- Tổ chức các hoạt động hè; các hoạt động chuẩn bị khai giảng 
3. Các hoạt động khác 
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3.1. Tuyển sinh 10: 638 thừa 8 (dự kiến xếp 14 lớp: 4TN1; 2TN2; 2 XH1; 3 XH2; 
3XH3) 
- 637HS: 225 TN (5 TN) và 412 XH (9 XH); test đầu vào IELTS 
- Một số thông tin về HS K10 mới (gửi trong nhóm)` 
 
- Tổ chức tập trung HS làm quen thầy cô, bạn bè, vệ sinh trường lớp… 
- Học tập nội quy, chuẩn bị cho năm học mới 
3.2. Thi TN THPT: 459 HS (1 HS điểm liệt môn Toán 12A9- HS khuyết tật được 
miễn các môn thi); TS tự do 26,5 
- Một số thông tin về kết quả (trên trang, gửi tổ trưởng…) 
- Điểm TB các bộ môn  
- Xét tuyển ĐH: NT sẽ hỗ trợ HS khi cần  
+ Lịch phúc khảo từ 25/7-3/8 
+ Trả hồ sơ 12: giấy chứng nhận TN tạm thời: 30/7 (Sáng 12A1-5; chiều 12A6-10) 
+ Lịch đăng kí NV: 22/7-20/8;  
3.3. Cơ cấu tổ chức lớp: 36 lớp( 1637 HS) 

+ Khối 12: 11 lớp với 505 học sinh ( lớp 12A1.3: 22 TN và 24XH) 
+ Khối 11: 11 lớp với 495 học sinh 
+ Khối 10: 14 lớp với 637 học sinh 

3.4. Kiểm tra công tác TCCB: SGD kiểm tra ngày 3/8: Các đc có thêm các hồ sơ 
cần thiết nộp bổ sung cho đc Nga; các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ và chịu 
trách nhiệm về phần việc của mình. 
3.5. Triển khai Kế hoạch Tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 
15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: 100% CB, GV, VN, HS tham 
gia cuộc thi (kế hoạch riêng gửi đến các tổ và chi đoàn) 

3.6. Tổ chức tiêm phòng cho HS mũi 3: 2/8; 

3.7. Cho THCS mượn địa điểm tiêm vacxin (3/8); UBND Thị trấn mượn địa điểm 
thổng kết hoạt động hè ( 7/8) 

 
Nơi nhận: 
- LTMR; HĐSP;  
- Đăng Web; 
- Lưu VT. 
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