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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-ĐP2 Đức Phổ, ngày  04  tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

Tháng 5 năm 2022 
I. Đánh giá công tác chuyên môn tháng 4/2022: 
Thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch chuyên môn; trong đó: 

- Thực hiện kế hoạch giáo dục đúng tiến độ, đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19. 

- Ổn định nề nếp dạy và học, triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch HK II; 

- Đã tổ chức thi tốt nghiệp nghề cho HS đã học 105 tiết (khối 11) 385 thí sinh (thi ngày 
17/4/2022).  

- Đã xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 NH 2022-2023 (chỉ tiêu 385 HS) 

- Báo cáo tình hình thực hiện biên chế và nhu cầu năm 2023. 

- Ngày 29/4/2022 đã triển khai cho HS lớp 12 học quy chế thi làm Hồ sơ ĐKDT THPT 
(Đăng ký trực tuyến) và công tác hướng nghiệp.  

2. Tồn tại, hạn chế: 
- Hồ sơ và các hoạt động chuyên môn (sổ đầu bài, vào điểm,…) còn nhiều giáo viên chưa 

hoàn thành đúng tiến độ; tổ chuyên môn thiếu quan tâm, theo dõi. 

- Công tác chủ nhiệm của GV còn thiếu quan tâm, chưa sâu sát trong công việc ở một số lớp 
(như hồ sơ điện tử, điểm danh, ký chốt ….) 

II. Mục tiêu, kế hoạch hoạt động tháng 5/2022 

1. Mục tiêu chung: 
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn HKII, thực hiện 

nghiêm túc kết hoạch dạy học 35 tuần. Rà soát nội dung chương trình chuẩn bị kết thúc năm 
học. 

- Tiếp tục hoàn thành minh chứng công tác Kiểm định chất lượng. 

- Triển khai kế hoạch học bù các ngày nghỉ lễ. 
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II và tổng kết năm học. 

- Triển khai công tác hồ sơ, công tác hướng nghiệp, công tác thi THPT 2022. Kiểm tra chéo 
HS ĐKDT theo lịch Sở hoàn thành trước 27/5/2022 (Đi kiểm tra THPT Lương Thế Vinh, THPT 
Ba Tơ về kiểm tra). 

- GV báo cáo tiến độ chương trình Lớp 12 hoàn thành chương trình, chuẩn bị kế hoạch kiểm 
tra cuối kỳ II và ôn thi tốt nghiệp đợt 2 (Sở kiểm tra). 

- Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: nhận hồ sơ, nhập dữ liệu thi,…hoàn 
thành việc nhập dữ liệu thi và nộp về SGD (theo kế hoạch). 

- Sở về Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học. 
- Sở về Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kì II. 
- Sở về Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình; kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022; 

2. Công tác khác: 
- Công đoàn, đoàn Thanh niên lập kế hoạch hoạt động tháng 5/2022. 
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- Công đoàn phối hợp với nhà trường Tổ chức cuộc thi “Thầy – Cô trong mắt Em” năm 
2022 (Đoàn Thanh niên triển khai cho các Chi đoàn HS). 

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT: 
Thời gian Nội dung công việc Ghi chú 

Tuần 33 

Từ 03 -
07/5/2022 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB. 
+ Lập Kế hoạch dạy bù các ngày nghỉ lễ 
+ Lập kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II 
+ Ra đề cương ông tập theo phân công. 
+ Thực hiện công tác Hồ sơ thi THPT theo kế hoạch. 

 

Tuần 34 

Từ 09 -
14/5/2022 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB. 
+ Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa kỳ. 
+ Kiểm tra tại lớp các môn: Tin, CN, Thể dục, GDQP-AN; sau kiểm tra 
tiếp tục hoàn thành chương trình đến ngày 25/5/2022. 
+ Nộp đề kiểm tra cuối kỳ II theo phân công. 
+ Rà soát các điều kiện để kiểm tra cuối kỳ 2. 

 

Tuần 35 

Từ 16 -
21/5/2022 

- Từ ngày 16-17/5/2022 tiếp tục học theo TKB, 
- Từ ngày 18-23/5/2022 Kiểm tra cuối kỳ 2 theo Kế hoạch. 
- Tiếp tục chấm bài và hoàn thành điểm số theo Kế hoạch. 
- Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị CSVC tuyển sinh 10 và thi TN THPT 

 

Tuần 36 

Từ 23 -
28/5/2022 

- Từ ngày 18-23/5/2022 Kiểm tra cuối kỳ 2 theo Kế hoạch. 
- Hoàn thiện tu bổ, trang bị phòng truyền thống và thư viện. 
- Tiếp tục chấm bài và hoàn thành điểm số theo Kế hoạch.  
- GVCN khối 12 tiến hành tổng kết lớp sáng ngày 27/5/2022; 
- GVCN khối 10, 11 tiến hành tổng kết lớp sáng ngày 28/5/2022; 

  - Họp PHHS lớp 12 từ 7h00 ngày 30/5/2022 (GVCN chuẩn bị nội dung 
và giấy mời). 
  - Từ 14 giờ ngày 30/5/2022 họp tổng kết các tổ chuyên môn. 
  - Họp Hội đồng từ 14 giờ 00 ngày 31/5/2022 
+ Ngày 01/6: Tổ chức lễ Tổng kết năm học từ 14h00. 
+ Ký học bạ từ ngày 28/5/-03/6/2022. 
+ Báo cáo tổng kết năm học cho Sở theo quy định trước 10/6/2022; 
+ Ngày 05/6/2022 hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm đúng quy định. 

 

Trên đây là Kế hoạch công tác Tháng 5 năm 2022, trong quá trình thực hiện nếu có điều 
chỉnh Nhà trường sẽ thông báo sau./. 

Nơi nhận: 
      - BGH; các Tổ trưởng CM;  
      - CĐ, ĐTN, TK.  
      - Phòng HĐ; 
     - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Thạch Cảnh Bê 

  

 


