
SỞ GD-ĐT Đắk Lắk

Tháng Lĩnh vực Nội dung Thực hiện Phối hợp

- Dự thảo kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn

của các phòng ban của Sở 
Theo phân công

- Tổng hợp, báo cáo đầu năm học 2021 – 2022

theo yêu cầu
Theo phân công

- Công bố quyết định công nhận kết quả xét TĐ

năm học 2020 - 2021

Thường trực HĐ 

TĐ-KT

- Báo cáo rà soát DS giáo viên đề nghị chuyển

đổi mã số chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm,

xếp lương viên chức giảng dạy trong các đơn vị

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Hiệu trưởng

- Tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn HT, GV trên

hệ thống TEMIS. 
T. Bình

- DỰ THẢO: Phân công nhiệm vụ trong nhà

trường. 
Hiệu trưởng

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Các thành phần liên 

quan

- Xây dựng triển khai Quy chế đánh giá xếp loại

CC, VC theo tháng
Hiệu trưởng

Kiểm tra nội 

bộ

Kiểm tra việc tổ chức dạy học trực tuyến, việc 

xây dựng kế hoạch TCM, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao;

Ban QLDH

Ban KTNB

- Gửi dự toán ngân sách năm 2022 về Sở GD. C. Nga

- Tổng hợp DS học sinh hưởng các chế độ theo

NĐ 116, NĐ 81.
GVCN

- Tiếp nhận DS trúng tuyển lớp 10 bổ sung (3

HS); Hoàn thiện danh sách lớp, dữ liệu HS trên

hẹ thống SMAS.

HT, PHT CM

- Tổ chức dạy thử trực tuyến và dạy học chính

thức Học kỳ I: 15/9/2021

TCM, GVBM, 

GVCN

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-

2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học

2021-2022 và Sở kết 01 năm thực hiện Chương

trình GDPT 2018; Tham dự lễ phát động tuần lễ

học tập suốt đời.

Hiệu trưởng

Các PHT, 

TTCM và 

GVCN 12

 - Tham dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời. Hiệu trưởng
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- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, ban

hành quyết định ban QLDH trực tuyến, ban hành

nội quy học trực tuyến năm học 2021-2022

- Đầu tư CSVC, thiết bị hạ tầng để hỗ trợ dạy

trực tuyến, dự thảo các khoản thu trong năm học..

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo Kế hoạch  số    02   /KH - HBT  ngày    12  /10/2021 của trường THPT Hai Bà Trưng)

Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Chuyên môn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban CSVC, tài vụ

Độc lập tự do - Hạnh phức

HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG THPT 

Khai giảng năm học mới: 05/9/2021

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Các PHT, 

TTCM và 1 

số cá nhân 

liên quan

Toàn thể GV

Hiệu trưởng



- Tham gia bồi dưỡng triển khai Chương trình

GDPT mới Module 4 cốt cán cho CBQL, GV.
C. Tuyết

 - Tạo dựng nền tảng dạy trực tuyến MS Teams

- Tạo lập hệ thống quản lý hồ sơ trực tuyến trên

OneNote. Com

 - Tổng hợp DS BCS, chi đoàn các lớp, 

- Vân động ủng hộ vaccine Covid 19, chương

trình "máy tính cho em", Ủng hộ đồng bào miền 

Tổng hợp DS tiêm phòng Vaccine covid trong

CBGVNV và học sinh
CBGV, GVCN

Phối hợp với phòng BHXH đăng ký thẻ Y tế điện

tử trong HS
C. Bé, GVCN

- Ban hành các kế hoạch theo nhiệm vụ năm học

và các phòng ban của Sở GD-ĐT
Hiệu trưởng

 - Triển khai VBPL tháng 10 Hiệu trưởng

- Ban hành các quyết định thanh lập các Hội

đồng, ban, Tổ trong nhà trường
Hiệu trưởng

- Xây dựng Quy chế chuyên môn và các quy chế

hoạt động khác trong trường
Hiệu trưởng

 - Đánh giá xếp loại VC tháng 9 Theo QC

- Lập DS GV tham dự các lớp BD chuyên môn,

nghiệp vụ do Sở tổ chức; Mở Tài khoản BD

Module 4

- Hoàn thiện cơ hồ sơ điện tử của nhà trường và

GV trên các hệ thống phần mềm.

 - Đăng ký thi đua trong CBGVNV

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

- Công khai theo quy chế (Đội ngũ, chất lượng,

tài chính)

Kiểm tra nội 

bộ
 - Kiểm tra theo kế hoạch

Ban QLDH

Ban KTNB

 - Báo cáo thống kê đầu năm học 2021-2022

- Triển khai thu các khoản đầu năm học 2021-

2022

- Tham dự bồi dưỡng đại trà triển khai Chương

trình GDPT mới Mođun 4; Chỉ đạo bồi dưỡng,

tập huấn tại trường.

Theo QĐ

- Tham dự hội nghị, tập huấn về triển khai

NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2021-

2022 cấp trường.

Theo QĐ

 - Lập kế hoạch và DS tham dự HSG cấp trường. T. Nga
TCM, 

GVBM

- Lập DS giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên

chủ nhiệm lớp giỏi cấp THPT
T. Nga GVCN

 - Lập hồ sơ thi Nghề phổ thông. Theo QĐ

- Tổ chức thi “Học sinh với ý tưởng khởi

nghiệp” quốc gia năm 2021
Theo QĐ

Các cá nhân 

liên quan
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Quản trị các phần 

mềm, CĐ

KT, TQ, GVCN
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Khác

Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn

Chuyên môn

Các PHT, 

Các thành 

viên liên 

quan 

HS

QLCL-CNTT T. Hòa
Các cá nhân 

liên quan

Đoàn Thể
CĐ, Đoàn TN, Ban 

VĐ



- Kiểm tra nhập điểm thưởng xuyên và đánh giá

giữa kỳ 1 của 1 số môn

Ban QLDH

Ban KTNB

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020 -

2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 
HĐSP

- Lập các tiểu ban thu thập minh chứng

KĐCLGD và trường đạt chuẩn quốc gia 

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 về

QLCL và CNTT 

- Tổ chức ĐH Đoàn TNCS HCM trường THPT

HBT
BCH Đoàn

 - Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam CĐ, Ban VĐ

- Chuyển tiền Vận động ủng hộ vaccine Covid

19 và chương trình "máy tính cho em".
KT

- Tổ chức tập huấn Công tác y tế trường học

(28,29/10)
C. Bé

 - 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 39 năm

ngày Nhà giáo Việt Nam: Hội thao truyền thống;

Hội thi văn nghệ truyền thống; Công diễn văn

nghệ; Gặp mặt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo 

 - Triển khai VBPL tháng 11

 - Đánh giá xếp loại VC tháng 10

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nhiệm

vụ công tác cuối năm 2021

- Tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống quản lý

và điều hành văn bản điện tử Idesk đối với các 

 - Tự đánh giá công tác sử dụng viên chức. Hiệu trưởng

 - Hướng dẫn kê khai tài sản năm 2021. Hiệu trưởng
Các cá nhân 

liên quan

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Theo thành phần 

họp

 - Kiểm tra theo kế hoạch

- Tiếp nhận hồ sơ về XDCB các dự án và

chương trình mục tiêu năm 2021. 

- Kiểm tra Tài chính, CSVC các đơn vị trực

thuộc.

 - Triển khai Hội thi GVDG cấp trường T. Nga
TTCM, GV 

liên quan

- Triển khai Hội nghị nâng cao chất lượng giáo

dục THPT năm học 2021-2022.
Theo QĐ Toàn thể GV

- Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung

học.
Liên tịch

- Tham gia Hội thao GDQPAN học sinh THPT

cấp tỉnh lần thứ VI, năm học 2021-2022

Tổ TD-QP, Theo 

QĐ

- Tham dự Cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp

THPT
Tổ Ngoại ngữ HS liên quan

 - Triển khai DTHT trong trường Ban DTHT GVCN, HS

 - Thi Nghề phổ thông (từ ngày 04/11) Theo QĐ

- Rà soát việc tổ chức công tác HSSV, y tế

trường học. 
Theo QĐ

QLCL-CNTT 
- Tự Đánh giá để công nhận KĐCLGD và

trường đạt chuẩn quốc gia (tt)
HĐ tự đánh giá

Ban QLDH

Ban KTNB

Ban CSVC, tài vụ
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Các chi 

đoàn, 

GVCN 

(Cuối tháng 

10 hoặc đầu 

QLCL-CNTT 

Chuyên môn

Khác

Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Kiểm tra nội 

bộ

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn

Theo QĐ, HĐ TĐ-

KT, Văn thư

Đoàn Thể

Tổ CNTT
Các cá nhân 

liên quan



- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng

ngày Nhà giáo Việt Nam
CĐ, ĐTN

Các cá nhân 

liên quan

- Triển khai Hội nghị CBVCNLĐ năm học 2021 -

2022
BGH, CĐ

Các bộ phận 

liên quan

 - Tham dự lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu Đoàn TN

 - Triển khai nói chuyện về ATGT cho HS dưới ĐTN GVCN

 - Hoạt động câu lạc bộ CLB

 - Triển khai Hội khỏe phù đổng cấp trường Tổ TDQP
Các cá nhân 

liên quan

 - Triển khai VBPL tháng 12 Hiệu trưởng

- Khảo sát và báo cáo khảo sát đo lường mức độ

hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục

công

T. Tuyên 
Các cá nhân 

liên quan

- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và

phong trào thi đua năm học 2021 - 2022
HĐ TĐ - KT

- Nộp hồ sơ đăng ký SKKN và thi đua, khen

thưởng năm học 2021-2022

Thường trực HĐ 

TĐ-KT

 - Đánh giá xếp loại VC tháng 11 HĐ TĐ - KT

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nhiệm

vụ công tác cuối năm 2021
Theo phân công

 - Tham dự họp Cụm thi đua các trường THPT Theo QĐ

 - Tổ chức xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 

tháng cuối năm 2021.
HĐ xét

Các cá nhân 

liên quan

- Tổ chức đánh giá, phân loại Đảng viên cuối

năm
Đảng ủy, các chi bộ

Toàn thể 

đảng viên

- Gửi danh sách đăng ký đi học Đại học, Thạc sĩ,

Tiến sĩ năm 2022.
Hiệu trưởng

Các cá nhân 

liên quan

 - Báo cáo kết quả bồi dưỡng các Module. T. Bình

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Theo thành phần 

họp

- Thực hiện luân chuyển vị trí công tác đối với

công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019

ngày 01/7/2019 của chính phủ.

HT, KT
Các bộ phận 

liên quan

 - Kiểm tra theo kế hoạch

- Báo cáo khắc phục sau Kiểm tra năm học 2020-

2021

- Tự kiểm tra việc thực hiện bàn giao thiết bị

giáo dục năm học 2021-2022
KT, Tbi, Ban CSVC

 - Thực hiện khóa sổ, kiểm kê cuối năm 2021. KT, Tbi, Ban CSVC

 - Triển khai dự toán năm 2022 KT

- Tham dự Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức

các hoạt động xây dựng môi trường học và sử

dụng ngoại ngữ.

HT, Tổ NN

 - Tự Kiểm tra công nhận thư viện chuẩn Thư viện

- Triển khai việc kiểm tra cuối kỳ 1 tập trung 9

môn
Chuyên môn GVBM

 - Kiểm tra dữ liệu trên SMAS cuối HK1 T. Nga

- Tự Đánh giá để công nhận KĐCLGD và

trường đạt chuẩn quốc gia (tt)
HĐ đánh giá

Chuyên môn

QLCL-CNTT

Tổ NN

Các bộ phận 

liên quan

1
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Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Kiểm tra nội 

bộ

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Khác

Ban QLDH

Ban KTNB

- Triển khai Hội thảo: “Phương pháp giảng dạy

tiếng Anh dành cho giáo viên bậc Trung học.”

1
2

/2
0

2
1

Tổ chức ôn tập, thi học kỳ I, sơ kết học kỳ I, báo cáo sơ kết học kỳ I

Đoàn Thể

Pháp chế, TĐ-

KT



- Thăm, tặng quà cho đơn vị Bộ đội kết nghĩa,

C16 - E95 nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân

đội ND Việt Nam

Các cá nhân 

liên quan

- Triển khai Chương trình ngoại khóa cho học

sinh về "Lòng biết ơn & lối sống văn minh"
GVCN

 - Triển khai hoạt động của các CLB Các CLB

  - Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2021 -2022 Theo phân công

  - Triển khai VBPL tháng 1 Hiệu trưởng

- Tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm

vụ học kỳ II năm học 2021 -2022
Toàn trường

Các bộ phận 

liên quan

 - Đánh giá xếp loại VC tháng 12, HK1 HĐ TĐ - KT

  - Xây dựng kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Hiệu trưởng

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Theo thành

 phần họp

 - Nộp hồ sơ kê khai tài sản 2021. Hiệu trưởng
Các cá nhân 

liên quan

 - Kiểm tra theo kế hoạch

 - Công khai dự toán NSNN năm 2022.

 - Thực hiện các chế độ năm 2022.

 - Tự kiểm tra CSVC, Tài chính.

- Tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật - Khởi

nghiệp cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.
T. Nga

GV, HS liên 

quan

- Tham dự Hội thao Quốc phòng - An ninh học

sinh THPT lần thứ VI cấp tỉnh.

Tổ TD-QP, Theo 

QĐ

 - Tự kiểm tra cải tiến chất lượng giáo dục Theo QĐ

- Tự đánh giá ngoài để công nhận KĐCLGD và

trường đạt chuẩn quốc gia (tt)
HĐ đánh giá

Đoàn Thể

Hoạt động câu lạc bộ CLB

 - Hoạt động câu lạc bộ “Sách và những người 

bạn”
Thư viện GVCN

  - Ổn định các hoạt động sau Tết Nguyên đán Toàn trường

  - Triển khai VBPL tháng Hiệu trưởng

 - Đánh giá xếp loại VCNLĐ tháng 1 HĐ TĐ - KT

- Dự tập huấn công tác thi đua, khen thưởng

năm học 2021 -2022
Theo QĐ

 - Tổ chức viết SKKN dự thi cấp trường Theo KH

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Theo thành phần 

họp

 - Tổ chức các hoạt động chuyên đề chuyên môn TCM 

Kiểm tra nội 

bộ
 - Kiểm tra theo kế hoạch

Ban QLDH

Ban KTNB

 - Duyệt quyết toán năm 2021 .

 - Báo cáo tài chính

 - Triển khai ôn tập thi THPT Quốc gia năm Ban DTHT
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2

Chuyên môn

Đoàn Thể

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Đoàn TN

1
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Khác
0
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2

Khác

Ban QLDH

Ban KTNB

KT, Tbi, Ban CSVC

Sơ kết học kỳ I, năm học 2021- 2022

Pháp chế, TĐ-

KT

Kiểm tra nội 

bộ

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

QLCL-CNTT

HT, KT

Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn



 - Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THPT GV dự thi

- Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và

TCCN năm 2022

BGH, Tổ dữ liệu thi 

TN

QLCL-CNTT  - Tự Đánh giá để công nhận KĐCLGD và 

Đoàn Thể
- Triển khai cuộc thi tìm hiểu về Tết cổ truyền

và các lễ hội ở VN trong học sinh.
Đoàn TN GVCN

Khác  - Triển khai hoạt động của các CLB. CLB

  - Triển khai VBPL tháng 3 Hiệu trưởng

- Chấm và gửi SKKN về Sở đề nghị thẩm định

năm học 2021 - 2022
HĐ chấm

 - Đánh giá xếp loại VCNLĐ tháng 2 HĐ TĐ - KT

- Tham dự tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ

cộng tác viên truyền thông cơ sở
C. Loan

- Rà soát xét tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm

2022.

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành

lập Đoàn TNCS HCM.

 - Kiểm tra theo kế hoạch

- Hoàn thành công tác duyệt và tổng hợp quyết

toán ngân sách 2022
KT

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022-2023

gửi Sở
Hiệu trưởng

- Tham gia HKPĐ Khu vực IV năm 2021 tại

Đắk Lắk.

Tổ TD-QP, Theo 

QĐ

 - Triển khai hoạt động dự giờ, thao giảng (đợt 2) T. Nga
TCM, 

GVBM

- Tham dự Vòng thi cấp tỉnh Cuộc thi Olympic

tiếng Anh trên Internet dành cho HSPT năm học

2021-2022.

Tổ NN HS liên quan

 - Tham gia thi Olympic truyền thống 10/3/2022. T. Nga HS liên quan

- Đưa HS dự thi chọn học sinh giỏi THPT,

GDTX cấp tỉnh
T. Nga, GVCN HS liên quan

- Tham gia Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp

THPT Bộ GDĐT tổ chức.

BGH, Tổ dữ liệu thi 

TN

- Tự đánh giá ngoài để công nhận KĐCLGD và

trường đạt chuẩn quốc gia (tt)
HĐ đánh giá

- Triển khai các hoạt chào mừng 91 năm thành

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: giải bóng đá Mini

Nam, Nữ; Hội thi “Học sinh thanh lịch”; Kết nạp

Đoàn viên mới …"

Ban tổ chức
GVCN, các 

chi đoàn

 - Tổ chức các CLB CLB

  - Triển khai VBPL tháng 4 Hiệu trưởng

- Dự tập huấn công tác nghiệp vụ công tác văn

phòng
C. Hoanh

- khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người

dân đối với dịch vụ giáo dục công.
T. Tuyên

Các cá nhân 

liên quan
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Theo QĐ

Ban QLDH

Ban KTNB

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Kiểm tra nội 

bộ

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn

Đoàn Thể

Khác

QLCL-CNTT

3
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Pháp chế, TĐ-

KT

Chuyên môn

Pháp chế, TĐ-

KT



 - Đánh giá xếp loại viên chức tháng 3 HĐ TĐ - KT

- Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nhà

trường (Ban QLDH, HĐSP, GVCN, Đảng ủy,…) 

Theo thành phần 

họp

 - Tổng hợp kết quả BDTX trên hệ thống Hiệu trưởng T. Bình

 - Kiểm tra theo kế hoạch

- Kiểm tra công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp

THPT năm 2022

 - Công bố chỉ tiêu tuyển mới năm học 2022- Hiệu trưởng

  

- Triển khai các đợt thi cuối năm học 2021 -

2022.
T. Nga

- Triển khai hoạt động chuyên đề, giáo dục

STEM (tt)
TCM 

 - Triển khai thi thử TN THPT lần 1

- Triển khai hoạt động tuyên truyền phòng chống

tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh; chăm

sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng chống xâm

hại trẻ em 

Ban TC

 - Dự tập huấn thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
BGH, Tổ dữ liệu thi 

TN

 - Chấm thi thử lần 1, thi cuối kỳ HK2.  

 - Làm hồ sơ kết nạp đảng trong học sinh Đoàn TN

 - Triển khai hoạt động tháng người lao động. CĐ

 - Triển khai VBPL tháng 5 Hiệu trưởng

- Đánh giá xếp loại viên chức, thi đua tháng 4, 5,

HK2, và năm học 2021 - 20225
HĐ TĐ - KT

- Báo cáo định kỳ cho các phòng chuyên môn,

nghiệp vụ của Sở
Theo phân công

- Triển khai tự đánh giá, chấm điểm thi đua các

lĩnh vực công tác năm học 2021 -2022.   
HĐ TĐ - KT

Các cá nhân 

liên quan

- Đánh giá BDTX nội dung 1,2 và Tổng hợp báo

cáo về kết quả BDTX năm học 2021-2022 về Sở.
HĐ đánh giá,

Các bộ phận 

liên quan

- Tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 và

tri ân trưởng thành cho HS lớp 12
 Ban TC

- Thực hiện và tổng hợp đánh giá chuẩn hiệu

trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2021-2022.
HT, các PHT, GV T. Bình

- Xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng

đầu năm 2022
Theo QĐ

- Làm thủ tục và gửi hồ sơ thuyên chuyển giáo

viên, nhân viên.
Hiệu trưởng

Các cá nhân 

liên quan

Kiểm tra nội 

bộ
 - Kiểm tra theo kế hoạch

Ban QLDH

Ban KTNB

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

- Lập kế hoạch kinh phí thực hiện và công tác

chuẩn bị CSVC các kỳ thi.
HT, KT

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 -

2023
Hiệu trưởng

 - Triển khai thi cuối kỳ 2. T. Nga
TCM, 

GVBM

Tổ chức ôn tập, thi học kỳ II, tổng kết năm học 2021-2022
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Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Chuyên môn

Tài chính, 

CSVC, thiết 

QLCL-CNTT

Đoàn Thể

Ban QLDH

Ban KTNB

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Pháp chế, TĐ-

KT

Kiểm tra nội 

bộ

Chuyên môn
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 - Hoàn thành dữ liệu 2 mặt trên SMAS
Tỉnh đoàn, các cơ 

sở GD

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp

THPT năm 2022 

BGH, Bộ phận 

CSVC, dữ liệu thi

- Tổng hợp dữ liệu 2 mặt của HS trên các hệ

thống phần mềm.

Quản trị các phần 

mềm

- Phối hợp tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 -

2022 và tri ân trưởng thành cho HS lớp 12
ĐTN

 - Phối hợp đánh giá VC, NLĐ cuối năm CĐ, ĐTN

- Đánh giá đoàn viên, đánh giá tổ chức Đoàn,

Hội TN và tổ chức Công đoàn
Đoàn, Hội, CĐ

 - Triển khai VBPL tháng 6 Hiệu trưởng

- Báo cáo định kỳ các nhiệm vụ công tác 6 tháng

đầu năm 2022
Theo phân công

- Thu nhận, gửi hồ sơ thi đua, khen thưởng về

Sở 

Thường trực HĐ 

TĐ-KT

  - Tổ chức học quy chế thi TN THPT. Hiệu trưởng
Các bộ phận 

liên quan

 - Lập DS GV tham gia coi thi, chấm thi TN 2022 Hiệu trưởng

 - Kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT Theo QĐ

 - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 (tt)
Theo QĐ

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục

tiêu 6 tháng đầu năm.
C. Nga

 - Triển khai thi thử TN THPT lần 2

 - Ôn thi TN THPT (tt) Ban DTHT

 - Triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 Ban TS

 - Tham gia công tác thi tuyển lớp 10

 - Xử lý hồ sơ dự thi TN THPT 2022

Đoàn Thể  - Triển khai hoạt động tình nguyện Hè 2022 CĐ

Khác

Pháp chế, TĐ-

KT
 - Triển khai VBPL tháng 7 Hiệu trưởng

- Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên và chính trị

hè 2022.
Theo QĐ

- Ra đề, coi thi, chấm thi tuyển GV, nhân viên

năm 2022.

Hiệu trưởng và các 

GV theo QĐ

Kiểm tra nội 

bộ

- Tham gia công tác Thanh tra công tác thi tốt

nghiệp THPT năm 2022
Theo QĐ

- Hoàn thành xây dựng hoạch phát triển giáo dục

đào tạo năm học 2022-2023.
Hiệu trưởng

- Lập dự toán chi NSNN về giáo dục, đào tạo

năm 2023.

 - Báo cáo ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

 - Triển khai tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch Hiệu trưởng HĐTS

 - bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn hè 2022. Theo QĐ

 - Triển khai ôn thi lên lớp Hè 2022. Chuyên môn

Theo QĐ
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Kiểm tra nội 

bộ

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

QLCL-CNTT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn

Chuyên môn

QLCL-CNTT

Đoàn Thể

Pháp chế, TĐ-

KT

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

Chuyên môn

C. Nga
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Báo cáo tổng kết; báo cáo thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022



- Tham dự tập huấn nâng cao nhận thức của lãnh

đạo các cơ sở giáo dục về tầm quan trọng của

công tác xã hội trường học; công tác tư vấn tâm

lý cho học sinh phổ thông; kỹ năng phản bác các

luận Điểm xuyên tạc trên mạng Internet, các

mạng xã hội cho HSSV.

Theo QĐ

 - Hoàn thiện dữ liệu thi TN và xét tuyển ĐH,CĐ Theo QĐ

 - Tham gia coi thi, chấm thi TN THPT năm 2023

Đoàn Thể  - Tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi 2022 Đoàn TN

 - Triển khai VBPL tháng 8 Hiệu trưởng

- Triển khai các hoạt động đầu năm học và khai

giảng năm học 2022 -2023
Ban Tổ chức

ĐTN, 

GVCN

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022 và

triển khai nhiệm vụ năm học 2022 -2023 ngành

GD&ĐT Đắk Lắk  

BGH, Đoàn thể TCM

 - Ổn định biên chế lớp học. Hiệu trưởng

- Báo cáo công tác bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.
Theo phân công

 - Rà soát công tác chuẩn bị CSVC TC BGH, Ban CSVC

 - Tiếp nhận thiết bị theo Dự án. BGH, Ban CSVC

 -  Tham gia BDTX, tập huấn hè năm 2022 Theo QĐ

 - Triển khai Thi lên lớp Hè 2022 BGH Theo QĐ

 - Phân công chuyên môn năm hoc 2022 - 2023 BGH TTCM

QLCL-CNTT
- Cập nhật thông tin trên SMAS sau thi lại, HS

trúng tuyển lớp 10

Quản trị các phần 

mềm

HIỆU TRƯỞNG

LÊ VĂN THỌ
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Chuyên môn

Tổ chức, 

Quản lý 

CBGVNV

* Ghi chú: Trên đây là kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2021-2022.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ có sự điều chỉnh phù hợp

QLCL-CNTT

Pháp chế, TĐ-

KT

Tài chính, 

CSVC, thiết 

bị, hạ tầng kỹ 

thuật

Chuyên môn

Kiểm tra nội 

bộ

Chuẩn bị cho năm học 2022-2023 và khai giảng năm học mới
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