
SỞ GD-ĐT HƯNG YÊN 
TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KÉ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THẰNG 8 NĂM 2022

1. Công tác giáo chính trị, dục tư tưởng
- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung và quan điểm đổi mới toàn diện giáo dục 

và đào tạo của Đảng, nhà nước và của ngành giáo dục.
- Tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên tích cực tìm 

hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà

nước.
- Tuyên truyền và triển khai các hoạt động cụ thể để phòng dịch CoVid-19 

trong bối cảnh mới.
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
2. Hoạt động của BGH và chuyên môn
a. Hoạt động của BGH
- Chỉ đạo phân công nhiệm vụ, công tác kiêm nhiệm cho các thành viên 

trong HĐGD nhà trường năm học 2022-2023.
- Hoàn thành việc tổ chức thi lại, xét duyệt đạo đức rèn luyện lại trong hè, rà 

soát và chuyển lóp đối với một số học sinh khối 11, 12.
- Cử GV tham gia các lóp tập huấn của Sở GD-ĐT. Đặc biệt là việc tập huấn 

để triển khai CTGDPT 2018 đối với lớp 10.
- Tổ chức các hội thảo chuyên môn và chủ nhiệm lóp.
- Dự thảo KH xây dựng Trường học hạnh phúc.
- Kiểm tra và đề nghị mua bổ sung thiết bị, hóa chất, SGK, sách tham khảo 

cho năm học mới.
- Chỉ đạo công tác lao động, quy hoạch trường.
- Chỉ đạo thi nghề cho học sinh khối 11.
- Chỉ đạo tổ chức Chương trình “Ăn sáng cùng thầy Hiệu trưởng” trong năm

học 2022-2023.
+ Mục đích: Động viên học sinh ăn sáng và coi trọng bữa sáng, quan tâm 

đến sức khỏe học đường; Qua bữa ăn sáng, lãnh đạo nhà trường nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của học sinh, hiểu thêm học sinh, gần gũi với học sinh hơn.

+ Thời gian: Dự kiến từ tháng 9/2022 đến hết tháng 5/2023 (Mỗi tháng 1 lần 
vào lúc 6h45 sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng).

+ Thành phần: Thầy Hiệu trưởng, một số thầy cô giáo và một số học sinh 
(Khoảng 24 em) mỗi lần.

+ Địa điểm: Nhà ăn của trường (riêng tháng 5 tổ chức ăn sáng tại thành phố 
Hưng Yên).

+ Dự kiến lịch cụ thể:
TT Thời gian Thành phần Đia điểm Ghi chú
1 Tháng

9/2022
Thầy Hiệu trưởng, Cô 
Hiệu phó Nguyễn Thị Én 
và 24 lớp trưởng

Nhà ăn của trường
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2 Tháng
10/2022

Thầy Hiệu trưởng, Thầy 
Hiệu phó Lưu Quang 
Hưởng và 24 học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn

Nhà ăn của trường
'

3 Tháng 
11/2022

Thầy Hiệu trưởng, Cô 
Hiệu phó Nguyễn Thị Én 
và 27 học sinh trong các 
đội tuyển học sinh giỏi 
văn hóa dự thi cấp tỉnh

Nhà ăn của trường

4 Tháng
12/2022

Thầy Hiệu trưởng, Thầy 
Hiệu phó Lưu Quang 
Hưởng và 24 học sinh 
chưa có ý thức cao trong 
học tập và rèn luyện

Nhà ăn của trường

5 Tháng
1/2023

Thầy Hiệu trưởng, Thầy 
Trần Đức Khánh -  Bí thư 
Đoàn trường và 48 cờ đỏ

Nhà ăn của trường

6 Tháng
2/2023

Thầy Hiệu trưởng, 
Thầy/cô Chủ tịch Công 
đoàn trường và 24 học 
sinh xuất sắc nhất của 24 
lớp (Do các lớp bình xét) 
sau khi kết thúc học kỳ I

Nhà ăn của trường

7 Tháng
3/2023

Thầy Hiệu trưởng, Thầy 
Trần Đức Khánh -  Bí thư 
Đoàn trường và 24 Bí thư 
chi đoàn

Nhà ăn của trường

8 Tháng
4/2023

Thầy Hiệu trưởng, một 
số thầy cô giáo và toàn 
thể các học sinh đạt giải 
trong các cuộc thi cấp 
tỉnh trong năm học

Nhà ăn của trường

9 Tháng
5/2023

Thầy Hiệu trưởng, một 
số thầy cô giáo và các 
học sinh xuất sắc nhất 
của 24 lớp (Do các lóp 
bình xét) năm học 2022- 
2023.

Quán bún thang, 
thành phố Hưng 
Yên

Sau khi ăn 
sáng, thầy 
Hiệu
trưởng sẽ 
làm Hướng 
dẫn viên 
dẫn các em 
học sinh 
thăm quan 
Bảo tàng 
tỉnh Hưng 
Yên, Văn 
miếu Xích 
Đằng, lễ
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Chùa 
Chuông, 
đền Mầu, 
đền Trần.

- Dự kiến lịch hoạt động tháng 8/2022:
+ Từ 8h sáng 4/8: Họp rà soát dữ liệu để phân lóp 10 năm học 2022-2023 

(TP: BGH, các đồng chí được phân công phụ trách tập trung học sinh khôi 10 của 
các xã; Địa điểm: Phòng họp HĐGD).

+ Sáng 12/8: Từ 14h-16h: Họp Ban chuyên môn hướng dân các tô trưởng 
triển khai việc rà soát PPCT và xây dựng chương trình môn học cho phù họp.

+ Sáng 13/8: Họp các tổ chuyên môn tiếp tục thảo luận Dự kiến phân công 
chuyên môn đầu năm của Ban chuyên môn, làm công tác tổ chức của tổ (phân 
công nhóm trưởng các nhóm), kê xếp lại bàn ghế, vệ sinh văn phòng tổ; rà soát lại 
PPCT, xây dựng chương trình môn học cho từng nhóm phù họp với thực tê nhà 
trường, học sinh và nhân sự trong nhóm.(Yêu cầu trích biên bản họp gửi đ/c HT 
vào cuối giờ họp).

+ 20/8: tập trung học sinh các lóp từ 7 - 9h (học nội quy, cử BCS lâm thời, 
thông báo lịch làm việc của nhà trường trong tháng 8, nhắc nhở học sinh chuân bị 
đồ dùng học tập, xe cộ, trang phục cho năm học mới, thông báo lịch lao động đối 
với khối 10, 11, khối 10 nhận vở viết, SGK từ thư viện).

+ Từ sáng 22/8: Các lóp khối 10, 11 lao động quy hoạch trường theo KH 
của Ban lao động; các đ/c GV mượn SGK, sách tham khảo ở thư viện chuân bị cho 
năm học mới, đồng thời chủ động kiểm tra và đề nghị nhà trường mua bổ sung 
SKG, sách tham khảo, thiết bị, hóa chất nều thấy cần thiết (đề nghị bằng văn bản 
gửi đ/c Hường).

+ Chiều 22/8:
Từ 14h-16h: Họp xét kết quả thi lại, rèn luyện lại trong hè đối với một số 

học sinh.
Từ 16h: BGH thảo luận việc điều chuyển lóp đối với một số học sinh.
+ Sáng 24/8: GVCN và học sinh 24 lóp đến lớp: Kê xếp bàn ghế, vệ sinh 

phòng học, trang trí lóp học, phân chia tổ, vị trí chỗ ngồi của học sinh.
+ Chiều thứ 4 (24/8): Họp HĐGD có nội dung học tập các Thông tư 14, 20 

đánh giá Chuẩn HT, GV; Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức cuối năm; 
Điều lệ trường phổ thông.

+ Chiều thứ 5 (25/8): Họp các tổ chuyên môn thảo luận PPCT và hoàn thiện 
xây dựng chương trình giáo dục môn học trong các nhóm bộ môn. Tố trưởng gửi 
bản mềm chương trình giáo dục của từng môn học vào hòm thư cá nhân của đ/c 
HT trong trưa 25/8.

+ Sáng thứ 7 (27/8): Họp HĐGD rà soát toàn bộ Chương trình giáo dục từng 
bộ môn.

- BGH và trường các đoàn thể trực trường nghiêm túc, theo lịch đã được 
phân công.
_____+ Dự kiến lịch tồ chức các hội thảo năm học 2022-2023_________________

TT CHỦ ĐÈ HỘI Báo cáo viên Đỉa điểm • Thời gian Ghi Chú
THẢO
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1 Xây dựng trường 
học hạnh phúc

Hà Quang 
Vinh; Nguyễn 
Thị En

Phòng họp 
HĐ

Từ 8/8/2022
-

2 Hội thảo công tác 
chủ nhiệm lófp

Tạ Thị Thu Mai 
trường THPT 
Đức Hợp; 
Nguyễn Thị 
Thủy trường 
THPT Văn 
Giang

Phòng họp 
HĐ

Từ 11/8/2022

3

Hội thảo nghiên 
cứu và áp dụng 
CTGDPT 2018 vào 
thực tiễn năm học 
2022 - 2023

Chuyên gia giáo 
dục Nguyễn 
Hữu Long

Phòng họp 
HĐGD

Dự kiến từ 
15/8/2022

4

Xây dựng Kế hoạch 
giáo dục cá nhân và 
kế hoạch bài dạy 
đáp ứng CTGDPT 
2018 đối với các 
GV giảng dạy lớp 
10

Ngô Thị 
Phượng; 
Nguyễn Tiến 
Vũ; Phan Thanh 
Sự; Hoàng Thị 
Tươi; Trần Thị 
Thúy; Nguyễn 
Thị Thuận; Lê 
Đình Hậu; Trần 
Đức Khánh; 
Trịnh Thị Nhàn; 
Vu Thị Mến;  ̂
Chữ Thị Tuyến; 
Hoàng Sinh 
Căn; Lê Thị 
Thương

Phòng họp 
HĐ

Từ 18/8/2022

5

Hội thảo Phương 
pháp dạy và ôn thi 
đối với khối 12 đáp 
ứng yêu cầu của 
các kỳ thi đánh giá 
năng lực và tư duy

Lê Văn Quân; 
Nguyễn Thị 
Kiên Chung

Phòng họp 
HĐ

Từ 12/1/2023

6

Các giải pháp hỗ 
trợ học sinh kết quả 
học tập chưa cao.

Vương Thị 
Ngọc; Vương 
Thị Liên

Phòng họp 
HĐ

Từ 19/1/2023

b. Hoạt động của BCM và quản lý chất lượng
-  Phân công phục trách cách đội tuyển HSG năm học 2022-2023: Toán (Vũ-

Cường), Lý (L. Quân), Hóa (Định -  L. Hương), Sinh (Thuận), Văn (Chung -
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Nguyệt), Sử (H. Mai- Hiếu), Địa (H. Tươi -  T. Mai), NN (Hoa - Thơm), Tin (C.
* Tuyến-Tỏ).

- Dự kiến phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho giáo viên.
- Tổ chức thi lại cho các học sinh có học lực Yêu, điêu chuyên lớp cho một 

số học sinh khối 11, 12.
- Hướng dẫn giáo viên kiểm tra, đề nghị mua bổ sung SGK, sách tham khảo, 

thiết bị, hóa chất chuẩn bị cho năm học mới.
- Chỉ đạo tổ chức một số cuộc hội thảo chuyên môn trong HĐGD.
- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng Chương trình giáo dục bộ môn 

năm học 2022-2023.
3. Công tác kiểm tra nội bộ: Không.
4. Công tác đoàn thể:
a.Công đoàn:
Tổ chức thăm hỏi một số CĐV và người thân ốm đau.
b Đoàn TNCSHCM
- Thu giấy sinh hoạt hè từ địa phương của đoàn viên.
- Thành lập đội cờ đỏ và tập huấn công tác thi đua cho thành viên đội cờ đỏ, 

lóp trưởng và Bí thư chi đoàn các lóp.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ biểu diễn trong buổi khai giảng năm 

học 2022-2023.
- Phối họp với Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động chuẩn bị 1 tiểu phẩm có 

chủ đề Lan tỏa hành động nhân ái
5. Công tác phòng dịch, lao động, cơ sở vật chất, an ninh, nề nếp, giáo

dục đạo đức học sinh • • , •
- Tiêp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 

theo kế hoạch.
- Lao động vệ sinh (Dự kiến sau)

* _____* __  \  * r

- An ninh, csvc, nê nêp, giáo dục đạo đức học sinh:
+ Đảm bảo trực của bảo vệ 24/24h.  ̂  ̂ ^
+ Nhắc nhở học sinh thực hiện nề nếp như đeo thẻ, đồng phục, dắt xe trong 

sân trường, đội mũ bảo hiểm, rửa tay và sát khuẩn trước khi vào lớp.... HỢP/
+ Vệ sinh lớp học trước và sau môi buôi học.
+ Ban Lao động thường xuyên kiểm tra thường xuyên việc sử dung khu vệ * 

sinh của GV và HS.
+ Tăng cường vệ sinh lóp học, giữ cảnh quan nhà trường luôn xanh- sạch-

đẹp.
+ Chăm sóc cho hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường.
- Chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất cho năm học mới. Nát lại một số vị trí 

gạch nát sân bị bong.
- Tổ chức xét duyệt đạo đức cho học sinh phải rèn luyện lại trong hè.
- Phân công vị trí lóp học cho năm học mới.
- Chỉ đạo các lớp kê xếp bàn ghế, vệ sinh, trang trí phòng học.
- Chỉ đạo các lóp lao động quy hoạch trường.
- Tiến hành bàn giao csvc đầu năm học cho các lóp, các phòng làm việc,

các tổ.
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- Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội 
đầu năm học

+ Xây dựng KH kiểm tra vệ sinh khu vệ sinh GV, HS, khuôn viên trường,
ĩ

nước uông.
+ Dự kiến lịch lao động quy hoạch trường, thăm quan phòng truyền thống và 

vệ sinh hàng ngày trong tháng 8/2022:_________ ________________________
TT Lớp Thời gian Nội dung công việc

1 11A4 1/8 -  6/8 (Từ 7h đến 9h sáng 
hàng ngày)

Tổng vệ sinh khuôn viên 
trường.

2 11A5 8/8 -  13/8 (Từ 7h đến 9h 
sáng hàng ngày)

Tổng vệ sinh khuôn viên 
trường.

3 11A6 15/8 -  20/8 (Từ 7h đển 9h 
sáng hàng ngày)

Tổng vệ sinh khuôn viên 
trường.

4 11A7 22/8 -  27/8 (Từ 7h đến 9h 
sáng hàng ngày)

Tổng vệ sinh khuôn viên 
trường.

5 12A1 29/8 -  3/9 (Tư 7h đến 9h 
sáng hàng ngày)

Tông vệ sinh khuôn viên 
trường.

6 10A1 Từ 7h đến 10h30 sáng 22/8 Tổng vệ sinh, quét mạng nhện, 
cầu thang, hành lang, các 
phòng học khu nhà A, B. Kê 
xếp lại phòng tổ Toán -  Tin và 
phòng truyền thống; Treo 
ruybang lên cây điều ước; 
Thăm quan phòng truyền 
thống.

7 10A2 Từ 7h đến 10h30 sáng 22/8 Tổng vệ sinh, quét mạng nhện, 
cầu thang, hành lang, các 
phòng học khu nhà c, D; Treo 
ruybang lên cây điều ước; 
Thăm quan phòng truyền 
thống.

8 10 A3 Từ 7h đến 10h30 sáng 22/8 Cắt cỏ, chăm sóc bồn cây dãy 
hoa Tường vi trước cổng 
trường (Đoạn giữa 2 cổng 
trường); Treo ruybang lên cây 
điều ước; Thăm quan phòng 
truyền thốn£.

9 10A4 Từ 7h đến 10h30 sáng 23/8 Nhặt cỏ, cắt tỉa các bồn cây 
cúc quỳ toàn bộ khu sân trước 
nhà B, vườn hoa thanh niên 
quanh bể cảnh; Treo ruybang 
lên cây điều ước; Thăm quan 
phòng truyền thống.

10 10A5 Từ 7h đến 10h30 sáng 23/8 Nhặt cỏ, cắt tỉa các bồn cây
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cúc quỳ toàn bộ khu sân trước 
nhà c, các chậu hoa mười giờ 
treo trên con đường thành 
công, vườn hoa bên cạnh cây 
lộc vừng; Treo ruybang lên 
cây điều ước; Thăm quan 
phòng truyền thống.

11 10A6 Từ 7h đến 10h30 sáng 23/8 Cắt cỏ quanh khu nhà D; Treo 
ruybang lên cây điều ước; 
Thăm quan phòng truyền 
thống.

12 10A7 Từ 7h đến 10h30 sáng 24/8 Cắt cỏ quanh khu vệ sinh học 
sinh; Dọn hố rác; Treo 
ruybang lên cây điều ước; 
Thăm quan phòng truyền 
thống.

13 10A8 Từ 7h đến 10h30 sáng 24/8 Cắt cỏ, chăm sóc bồn cây dãy 
hoa Tường vi trước cổng 
trường (Hai đoạn hai bên hai 
cổng trường); Treo ruybang 
lên cây điều ước; Thăm quan 
phòng truyền thống.

* Công tác y tế trường học:
ó.Văn phòng:
- Đ/c Hường:
+ Phối hợp với các GV rà soát và đề nghị mua bổ sung SGK, sách tham 

khảo, thiết bị, đồ dùng và hóa chất cho năm học mới.
+ Cho học sinh, GV mượn sách đầu năm học.
+ Mua hồ sơ, sổ sách cho GV đầu năm.
+ Phối họp với đ/c Hưởng kê xếp các phòng thiết bị, phòng máy tính
- Đ/c Thúy:
+ Thống kê các lỗi phê học bạ của GV bộ môn, GVCN và thông báo đến 

phòng VT để sửa.
+ Đóng dấu, hoàn thiện học bạ cho học sinh.
+ Tiếp nhận hồ sơ học sinh chuyển đi, chuyển đến.
+ Phối hợp với đ/c Khánh liên hệ với bảo hiểm Bảo Việt và y tế để có thông 

tin sớm về công tác bảo hiểm cho học sinh.
- Đ/c Hường kế toán:
+ Làm lương tháng 8/2022, lưu ý dán DS lĩnh ở bảng tin cửa phòng VT hoặc 

đăng lên nhóm kín FB để anh em đối chiếu.
+ Tiếp nhận, xử lý giấy đi đường cho cán bộ, GV.
+ Phối hợp với Đ/c Hưởng, Đ. Hường, đ/c Men và các đ/c tổ trưởng các tổ 

chuyên môn để xây dựng kế hoạch và tiến hành mua bổ sung sách giáo khoa, sách 
tham khảo, thiết bị, hóa chất chuẩn bị cho năm học mới.
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7. Hoạt động của các tổ chuyên môn: Các tổ chuyên môn tổ chức họp tổ 
làm công tác tổ chức của tổ và sinh hoạt chuyên môn theo lịch ở phần trên. * ‘

8. Hoạt động CNTT
- Website của trường: Đ/c Tỏ và ban biên tập Website thường xuyên cập 

nhật các thông tin cơ bản về các hoạt động của nhà trường.
- Phần mềm quản lý học sinh và điểm: Đ/c Tuyến cập nhật.
- Phần mềm quản lý cán bộ: (đ/c Vinh) Thường xuyên cập nhật thông tin 

của cán bộ, GV, NV.
- Phần mềm quản lý thư viện: (đ/c Hường) tiếp tục cập nhật
- Phần mềm quản lý thiết bị: (đ/c Men) tiếp tục cập nhật
- Phần mềm kiểm định: (đ/c Vinh) tiếp tục cập nhật, chuyên nội dung năm 

học 2020-2021 sang năm học 2021-2022.
- Phần mềm kế toán: (đ/c Hường) Thường xuyên cập nhật
- Phần mềm quản lý văn bản: (đ/c Thúy) Thường xuyên cập nhật và triên 

khai khai thác Phần mềm quản lý văn bản của trường.
- Phần mềm kiểm tra, đánh giá: (đ/c Hưởng) tiếp tục cập nhật.
- Phần mềm xếp thòi khóa biểu và phần mềm quản lý giáo án
- Phần mềm CSDL ngành: (đ/c Vinh) tiếp tục cập nhật.
9. Công tác chủ nhiệm:
GVCN khối 12 năm học 2021-2022 chủ động thống kê số học sinh đỗ đại 

học của lớp mình, báo đ/c Én trước 15/9/2022.
GVCN khối 10 làm công tác tổ chức lớp, tổ chức lao động quy hoạch 

trường, treo ruybang lên cây điều ước, tổ chức cho học sinh thăm quan phòng 
truyền thống.

GVCN khối 10, 11 năm học 2021-2022 phối hợp với Ban chuyên môn, Ban 
giáo dục đạo đức học sinh tổ chức xét duyệt hạnh kiểm đối với những học sinh 
phải rèn luyện lại trong hè và tổ chức thi lại cho các học sinh phải thi lại.

10. Công tác tổ chức: Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp tổ năm học 
2022-2023.

IV. Tổ chức thực hiện
- Giao đ/c Vinh xây dựng KH tổ chức Chương trình Ăn sáng cùng thầy Hiệu 

trưởng; KH tổ chức khai giảng năm học mới.
- Giao đồng chí Én xây dựng KH tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn và 

chủ nhiệm năm học 2022-2023 (Hoàn thành trước ngày 7/8/2022).

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các tổ, các đoàn thể, CB, GV

, NV và học sinh trong trường (để t/h);
- Đăng Website.
- Lưu VT.
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