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KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2021 

 

I. Đánh giá công tác tháng 3. 

Ưu điểm: 

Thực hiện cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch, cụ thể: 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931). 

- Hoàn thành nộp SKKN về Sở với 9 đề tài. 

- Giới thiệu đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Tham gia Hội thi GVCNL giỏi năm 2021 đạt kết quả cao: có 2 giáo viên được Giám 

đốc Sở GD khen thưởng (có 30/182 giáo viên được khen thưởng). 

- Đã sắp đặt lại các phòng thực hành, hoàn thành sân bóng đá nhân tạo, nhà tập đa chức 

năng. 

- Hoàn thành kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2021-2022, được Sở phê duyệt 

29 lớp, từ năm học 2022 – 2023 đến năm 2025 ổn định 30 lớp, dự đoán đến năm 2030 sẽ ổn 

định từ 36 đến 40 lớp. 

Tồn tại: 

- Học sinh đi học thêm chậm khá nhiều. Có hiện tượng học sinh mất đồ trong lớp.  

- Giáo viên gửi giờ cho sinh viên thực tập nhưng không báo cho giám hiệu trực. 

- Công tác tài chính: việc thu tiền học thêm, học phí và chi trả tiền học thêm, một số 

khoản còn chậm. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và lập tờ trình đề nghị Sở về kiểm 

tra trước ngày 16/4/2021. 

- Tiến hành thi chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11.  

- Thi Nghề phổ thông vào các ngày 14,15. 

- Hoàn thành quy hoạch mặt bằng tổng thể của trường THPT Cửa Lò. Tiếp tục trình 

UBND tỉnh và Sở kế hoạch để đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

- Hoàn thành công tác hướng dẫn thực tập sư phạm. Đánh giá, xếp loại sinh viên thực 

tập chính xác, khách quan theo đúng quy định. 

II. Nhiệm vụ cụ thể tháng 4: 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, QP-AN, thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, thực hiện QCDC: 

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên: 



- Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh về ngày Giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch số 530/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Triển khai công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo kế hoạch số 

526/SGD&ĐT ngày 29/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Triển khai công văn số 11/SGD&ĐT-CTTT ngày 01/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của 

cán bộ, giáo viên và học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc văn hóa hội họp: đi đúng giờ, không làm việc riêng, sử dụng 

điện thoại trong giờ. 

- Cử người tham gia cuộc thi báo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã năm 2021. 

1.2. Đối với học sinh: 

- Việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức của học sinh phải gắn với việc làm cụ thể: 

thực hiện tốt nội quy trường lớp (đi học đúng giờ, học bài đầy đủ, học tập trên lớp tích cực, 

chấp hành tốt an toàn giao thông, .....). 

- GVCN nêu gương điển hình học sinh trong học tập và rèn luyện vào cuối tháng. 

2. Công tác chuyên môn 

2.1. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn. Bám sát các nội dung trong 

công văn 4612 của Bộ GD & ĐT và kế hoạch giáo dục đã xây dựng và Sở phê duyệt đầu năm. 

2.2. Hoàn tất các hoạt động chuyên môn : NCBH, dạy học theo chủ đề, giáo dục 

STEM đối với các môn KHTN (họp tổ CM chiều 05; 19 /4). 

2.3. Tổ chức tốt kỳ thi nghề PT các ngày 14,15/3/2021 với 3 môn: tin học VP , làm 

vườn và điện dân dụng (có danh sách kèm theo). 

2.4. Kiểm tra việc thực hiện kiểm tra đánh giá của giáo viên. 

2.5. Thực hiện hoạt động GDNGLL tháng 4 -  chủ đề “ xây dựng tình bạn đẹp của 

tuổi thanh niên” – chiều 26/4. 

2.6. Tổ chức thi HSG trường cho học sinh khối 11, tiến hành BDHSG từ tuần 2 của 

tháng 4. 

2.7. Tiếp tục ôn thi cho học sinh khối 12, chuẩn bị tốt cho kỳ thi thử lần 2 do Sở tổ 

chức vào đầu tháng 5. 

2.8. Nhóm Hóa thực hiện hoạt động HN cho học sinh khối 12 với nội dung: Tìm hiểu 

ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học. Định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước và địa phương, Những điều kiện cần thiết để tìm kiếm nghề trong tương 

lai (nhóm Hóa xây dựng kế hoạch nạp cho đ/c Hiệu trưởng duyệt và chỉ đạo thực hiện). 

2.9. Kiểm tra việc điểm danh và cập nhật các thông tin trên sổ điểm các lớp. 



2.10. Kiểm tra việc sử dụng TB, phòng thực hành. 

2.11. Rà soát việc thực hiện chương trình, bố trí dạy  bù kịp thời. 

2.12. Hoàn thành công tác hướng dẫn TTSP : 

- Nạp kết quả vào ngày 10/4. 

- Tổng kết tại trường  vào 16/4. 

2.13. Bồi dưỡng thường xuyên modun 3. 

2.14. Nhóm Hóa học cử 3 học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi Olympic Hóa học 19/5 theo 

thông báo số 10 ngày 2/4/2021 của Hội Hóa học Nghệ An (nộp danh sách trước ngày 28/4). 

3. Công tác Lao động, cơ sở vật chất, ANTH, YTHĐ 

3.1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Hướng dẫn 

học sinh cách phòng tránh các loại bệnh mùa hè. Tuyên truyền phòng chống đuối nước trong 

học sinh. 

3.2. Tăng cường việc kiểm tra vệ sinh trường lớp học (chú ý vệ sinh khu vực nhà thi 

đấu và sân học thể dục), hướng dẫn các lớp trực tuần thực hiện tốt việc chăm sóc các bồn hoa, 

bồn cây xung quanh trường (đặc biệt là những ngày nắng nóng đang đến gần). Bố trí các lớp 

lao động tổng vệ sinh xung quanh trường và có kế hoạch tổ chức cho học sinh lao động tổng 

vệ sinh bãi biển chào mừng 30/4, 01/5 và Lễ hội du lịch Cửa Lò. 

3.2. Chuẩn bị CSVC phục vụ thi Nghề phổ thông. Rà soát lại các minh chứng và CSVC 

phục vụ công tác KĐCL và trường chuẩn QG. 

3.3. Sắp xếp, bố trí lại phòng các tổ chuyên môn (Dựa trên đề xuất của các tổ chuyên 

môn để lên kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho các tổ, trên tinh thần tiết kiệm). 

3.4. Ban ANTH và Đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, việc chấp hành 

pháp luật của học sinh (đặc biệt là luật giao thông), kịp thời phát hiện và xử lý các học sinh 

vi phạm. 

3.5. Chuẩn bị các loại hồ sơ để đón đoàn kiểm tra của Sở GD về kiểm tra công tác đảm 

bảo ATGT và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước (theo thông báo của Sở). 

4. Công tác đoàn thể: 

4.1. Công đoàn: 

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Miền 

Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

- Hoàn thiện hồ sơ tài chính phục vụ đoàn kiểm tra của CĐN. 

- Hoàn thiện hồ sơ minh chứng (còn thiếu) của Công đoàn phục vụ KĐCL. 

 4.2. Đoàn trường: 

- Tiến hành công tác kiểm tra nề nếp đoàn chặt chẽ, chính xác và linh hoạt. Triển khai 

cho học sinh đeo phù hiệu các buổi học buổi chiều. 

- Tham gia chỉ đạo công tác TTSP theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. 

5. Công tác KĐCL: 

- Hoàn thành hồ sơ trình sở GD-ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài trước ngày 

16/4/2021. 

6. Nhóm văn phòng: 



- Đi làm đúng giờ: không đi muộn về sớm, khi có việc ra ngoài phải xin phép giám 

hiệu trực và báo cho nhóm trưởng phân công người làm thay. Khi có việc nghỉ 1 ngày trở lên 

phải xin phép hiệu trưởng.  

- Bảo vệ trường: Trang phục luôn gọn gàng, phòng bảo vệ phải luôn sạch sẽ. Trong 

giờ học phải đóng cổng, không để học sinh ra vào mà không nắm bắt được. Khi khách ra vào 

phải hỏi lý do, hướng dẫn khách để xe đúng chỗ và đến được bộ phận cần làm việc. Chú ý 

các trường hợp bán hàng từ thiện, phải xuất trình được giấy tờ của chính quyền địa phương 

hoặc cơ quan công an mới cho vào làm việc, tránh trường hợp bị lừa. Cuối buổi, cuối ngày 

phải kiểm tra cơ sơ vật chất, nếu thấy bất thường phải báo ngay cho thầy Hoàng. 

- Kế toán, thủ quỹ đôn đốc GVCN nộp học phí và học thêm kịp thời. 

- Thanh toán tiền học thêm tháng 2,3/2021 cho cán bộ giáo viên và nhân viên. 

- Thanh toán tiền công tác phí và các khoản khác kịp thời. 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 

 

Ngày Nội dung công việc Phân công 

01-06 

 

- Dạy học 

 

BGH 

07 
- Dạy học 

- 14h15’ : Họp chi bộ, cơ quan. 
Cấp ủy, BGH 

10 
Giáo viên nộp kết quả hướng dẫn TTSP cho ban 

chuyên môn 
BGH 

14-15 - Thi Nghề Phổ thông BGH 

 

16 

Tổng kết công tác thực tập sư phạm tại trường BGH 

- Dạy học 

Nộp hồ sơ kiểm định chất lượng 

BGH 

Đ/c Hải 

17-29 - Dạy học BGH 

30 
Nghỉ lễ 30/4: Ngày giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Tổ CM, Các đoàn thể; 

- Toàn thể CB, GV (Qua hộp thư); 

- Lưu HS, VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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