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           SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN 

        TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Số:106 /KH-THPT                     Cửa Lò, ngày 28 tháng 9 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021 

  

 Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. 

 Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của trưởng Bộ Giáo dục và 

đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung 

học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về triển 

khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 Căn cứ Quyết định 2801/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành khung 

kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. 

  Căn cứ Hướng dẫn số 1769/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Nghệ An về Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021; 

 Trường THPT Cửa Lò 2 lập kế hoạch năm học 2020 - 2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình 

- Về học sinh: Tổng số năm học 2020-2021:  765 học sinh, trong đó: 

     + Khối 12:  6 lớp với   256 học sinh 

     + Khối 11:   6 lớp với 256 học sinh 

     + Khối 10:   6 lớp với   253 học sinh 

Tất cả các khối đều học theo ban cơ bản 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47 (trong đó: Quản lí: 3, nhân viên: 4, giáo viên: 

40). Chia làm các tổ như sau: 

- Tổ Toán – Tin: 10 (Toán 7 (2 quản lý), Tin học: 3). 

- Tổ Văn – Ngoại ngữ: 11 (Ngữ văn: 7, Tiếng Anh: 5). 

- Tổ Lý – Hoá – Sinh – CN: 9 (Vật lý: 4, Sinh học: 3, Hóa học: 2). 

- Sử - Địa – GDCD – TD- QP: 12 (Lịch sử: 2, Địa lý: 3, GDCD: 3, TD-QP: 4 (1 

quản lý)). 

2. Kết quả đạt được năm học 2020-2021: 
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a. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh từng bước được ổn định, tỷ lệ học sinh 

giỏi toàn diện tăng cao, học sinh bị hạnh kiểm yếu ngày càng giảm. Công tác quản lý học 

sinh ngày càng sát sao hơn. Cụ thể như sau: 

 Xếp loại hạnh kiểm:  Loại tốt: 514 (73,09%), khá: 160 (22,13%), trung bình 40 

(5,53%), loại yếu 9 học sinh tỷ lệ 1.24%. Xếp loại học lực: Giỏi 90 (9,686%), khá 547 

(75.66%), trung bình 106 (14,66%), yếu 0 (0%). 

 Trong năm học 2019-2020 Sở không tổ chức thi HSG cấp tỉnh, trong kỳ thi KHKT 

trường đạt 01 giải khuyến khích. 

 Trong kỳ tốt nghiệp THPT trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 99,2%. Xếp thứ 50/110 

trường (xếp trên một số trường trong vùng Hoàng Mai 2 (55), Đô Lương 2 (56), Nghi 

Lộc 4 (57), Nghi Lộc 3 (61). Đặc biệt, các môn có chất lượng tốt như: Ngữ Văn, Địa Lý, 

GDCD, Sinh học. Cụ thể như sau: 

Trường Văn Địa GDCD Sinh 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Cửa Lò 2 6,71 43 6,90 38 8,39 11 5,56 15 

b. Kết quả đánh giá, xếp loại, xét thi đua như sau: 

* Xếp loại giáo viên theo thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 22/8/2020 ban hành quy định 

chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021 như sau:  

Loại xuất tốt: 12 người. 

Loại khá: 16 người. 

Loại đạt: 12. 

Không đạt: 0. 

* Về xếp loại thi đua trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên:  

Lao động tiên tiến: 47/47.  

 c. Công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được quan tâm và có tác động đến 

phong trào dạy học. 

 d. Số sáng kiến cấp tỉnh: 01 (cô Nguyễn Thị Thanh Minh), cấp ngành 04: Loại A: 

Cô Trần Thị Lê Hằng; Loại B: 04 SKKN cấp ngành (Thầy: Trương Công Thắng, Cô: 

Nguyễn Thị Lan, cô Ngô Thị Hồng Dung, cô: Nguyễn Thị Hòa). 

 f. Công tác vận động tài trợ: Nhà trường vận động tài trợ được khoảng 

300.000.000 đồng.  

 g. Tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi do Sở Giáo dục tổ chức như: tìm 

hiểu an luật giao thông, thi tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn vào thực tế, ... 

 h. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. 

 i. Đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc. 

 k. Trường đạt trường tiên tiến. 

3. Cơ sở vật chất: 
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- Số phòng học: đủ 18 phòng học cho 18 lớp để học 1 ca. 

- Đầy đủ các phòng thực hành và trang thiết bị các môn: tiếng anh, vật lý, hóa học, 

sinh học, tin học. 

- Phòng thư viện đầy đủ, đạt tiêu chuẩn của thư viện trường chuẩn Quốc Gia. 

- Đủ các phòng chức năng cho Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn 

trường, phòng họp, phòng y tế, nhà ăn. 

- Có phòng tập đa chức năng, sân học giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại 

khóa. 

4. Tồn tại, hạn chế: 

- Chất lượng môn Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 

2020 còn quá thấp. Cụ thể:  

Trường Toán Anh Lý Hóa 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TB 

Điểm 

TB 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

Cửa Lò 

2 

5,92 54 3,47 54 4,93 73 4,76 76 

5. Nguyên nhân tồn tại: 

- Chất lượng học sinh đầu vào còn thấp (em cao điểm nhất là 36 điểm/5 môn). 

- Việc chỉ đạo của Ban giám hiệu, các tổ trưởng chưa có những giải pháp hợp lý. 

Các giáo viên chưa cố gắng quyết liệt, đổi mới phương pháp dạy học, quản lý học sinh để 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

II. MỤC TIÊU NĂM HỌC 2020 – 2021: 

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao chất lượng dạy học để nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia. Tổ 

chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 

- Tăng cường nề nếp, kỷ cương chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, ý thức 

trách nhiệm của công dân đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội;  

- Chú trọng đến công tác hướng nghiệp trong nhà trường giúp học sinh có được 

định hướng nghề nghiệp ngay khi còn học THPT. 

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, phân công chuyên môn hợp lý đảm bảo công 

bằng trong lao động; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

và giáo dục. 

2. Mục tiêu cụ thể 

* Xếp loại cuối năm của học sinh: 

- Học lực: Giỏi: 8%, Khá trên: 80%; Yếu, kém dưới: 1%. 

- Hạnh kiểm: Tốt, khá: trên 80%; Yếu: dưới 1%. 
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- Tỷ lệ học sinh bỏ học cuối năm không quá 1%. 

- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT: 99%, xếp thứ 45/110 trường. Cải thiện chất lượng các môn 

Vật lý, Tiếng Anh, Hóa học. 

- Học sinh giỏi tỉnh đạt 5 học sinh. 

- Tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH, CĐ: 40 em (kể cả nguyện vọng 2 và 3). 

* CB, GV, CNV: 

- 100% đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. 

* Các tổ chức đoàn thể: 

- Công đoàn đạt: đạt danh hiệu CĐCS VMXS. 

- Đoàn trường: Đạt danh hiệu VMXS. 

- Chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. 

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể tiên tiến xuất sắc.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Bảo đảm trường học an toàn trường học. 

2. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình GDTrH theo định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực học sinh, triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị 

các điều kiện triển khai CT GDPT 2018. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng 

và hiệu quả giáo dục. 

4. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, tác phong: 

   1.1.  Hoạt động rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức của Lãnh đạo - giáo viên - 

nhân viên (LĐ- GV-NV): 

 - Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và của Ngành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tổ chức tuyên truyền 

đúng, đầy đủ về Luật an ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2019, 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2020; 

 - Tăng cường triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập 

môn giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và 

văn hóa trong trường học. 

 - Tiếp tục tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và học sinh tích cực tham gia cuộc thi trực 
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tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  năm 

2020 (Trang web cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực bộ tài liệu 

“Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học  sinh phổ thông trong các 

hoạt động và giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đến cán bộ, giáo viên và học sinh để nghiên cứu, học tập và làm theo Bác. 

 - Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong học 

sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về 

“Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và 

công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. 

 - Xác định rõ công tác rèn luyện hạnh kiểm của học sinh phụ thuộc lớn vào nhân 

cách của người thầy, vì vậy đối với LĐ-GV-NV phải thật sự gương mẫu về mọi mặt, hết 

lòng yêu nghề, tôn trọng tổ chức. 

 - Củng cố và tăng cường hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện tinh thần đoàn 

kết, ý thức tập thể. 

 1.2.  Rèn luyện đạo đức học sinh: 

 - Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống học sinh 

trong các trường học.  

 - Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thận thiện, học sinh tích 

cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả. 

- Xây dựng ý thức tôn trọng nội quy, coi trọng tập thể, có tinh thần yêu nước, 

trách nhiệm, trung thực, nhân ái, chăm chỉ. 

- Đối với học sinh, chú trọng giáo dục về đạo đức, tư tưởng, lối sống của người 

thanh niên thời đại mới, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo quản CSVC, không để 

các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 

 - Nhà trường tổ chức cho học sinh hiện cam kết thực hiện tốt nội quy trường học, 

không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. 

 - Chú trọng công tác chủ nhiệm lớp, kết hợp giữa gia đình và nhà trường để quản 

lý tốt việc thực hiện nội quy, nề nếp của học sinh. Đẩy mạnh hoạt động của GVCN, đoàn 

trường để giải quyết dứt điểm những vi phạm về nội quy của học sinh. 

 - Phối hợp tốt giữa GVCN, GVBM, Ban đại đại diện CMHS và các tổ chức trong 

và ngoài nhà trường trong việc chăm lo giáo dục học sinh. 

 - Thông qua hoạt động Ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm, chỉ 

đạo GVCN tiến hành lồng ghép để giáo dục đạo đức, tác phong cho học sinh. 

 - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành thị xã tuyên truyền phổ biến pháp luật trong 

trường học. 

 - Qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt cuối tuần, thường xuyên giới 

thiệu các gương học tập, công tác tốt của Đoàn viên và Thanh niên trong trường, phê 

bình các tập thể, cá nhân chưa tốt, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng. 

2. Thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự 

http://hocvalamtheobac.vn/
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nghiệp công lập; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 về Hướng dẫn thưc hiện dân 

chủ trong các hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập. 

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời: công khai: Công khai chất lượng đào tạo; công khai 

các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên; công khai tài chính. 

 Phải làm cho mọi người hiểu rõ quy chế dân chủ cơ sở, về quyền hạn và trách 

nhiệm của mình, đặc biệt môt số vấn đề liên quan đến học sinh, phụ huynh. Mỗi CBGV, 

CNV nhà trường nắm vững đầy đủ về luật công chức, viên chức; Luật giáo dục, ... 

 Giao ban hàng tuần, hàng tháng đều đặn giữa BGH và an ninh; giám hiệu và chủ 

nhiệm; giám hiệu và hội cha mẹ học sinh; chủ nhiệm và các chi hội; thông báo công khai 

kết luận của giao ban tuần, tháng; phát huy có hiệu quả hơn nữa hoạt động của phòng tiếp 

dân, triển khai luật tiếp công dân để mọi người được biết và thực hiện, quan tâm đến việc 

gặp phụ huynh của chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh, có sổ ghi chép cụ thể. 

   3. Công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: 

 - Xây dựng cảnh quan “Xanh-Sạch-Đẹp”, tăng cường chăm sóc cây xanh, chú 

trọng công tác vệ sinh trường lớp. 

 - Phát huy tinh thần “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và 

sáng tạo”; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, triển khai giáo dục kĩ năng sống theo 

chương trình của Bộ GD&ĐT. 

 - Tổ chức các phong trào thi đua phải trên tinh thần tự giác, thiết thực và hiệu quả 

không gây áp lực cho giáo viên, học sinh, sát với thực tế của trường và địa phương. 

 4. Hoạt động dạy và học: 

  Công tác giảng dạy của Giáo viên:              

 -  Thực hiện kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt theo Quyết định 956/QĐ-

SGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện có hiệu quả việc dạy 

học tích hợp một số nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở (nội 

dung phòng chống tham nhũng đối với môn GDCD, Lịch sử địa phương đối với môn 

Lịch Sử, biến đổi khí hậu đối với môn Địa Lý). 

 - Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, THPT theo 

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, 

xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/2011 và Công văn số 1864/BGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 - Các môn có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như: Môn Ngữ 

văn, Địa Lí, GDCD, Sinh học cần phát huy hơn nữa để duy trì chất lượng dạy học. Đối 

với các môn có kết quả thấp như môn Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học: các tổ trưởng, nhóm 

trưởng và các giáo viên cần có những giải pháp quyết liệt để cải thiện kết quả giáo dục. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp 

kiểm tra đánh giá. Tu sửa phòng thực hành tin học để phục vụ dạy học và triển khai các 

hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

 - Tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm có tính thống nhất chung để nắm bắt 

được chất lượng dạy học từng lớp nhằm có giải pháp chỉ đạo trong quá trình tổ chức dạy 

học (theo kế hoạch Sở sẽ tổ chức khảo sát chất lượng toàn tỉnh đối với học sinh 12). 
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 - Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: ngay từ đầu tháng 09/2020 nhà trường 

tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 11,12. Giáo viên được phân công bồi dưỡng 

học sinh giỏi cần tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ để đáp ứng công tác bồi 

dưỡng học sinh đạt kết quả tốt. 

 - Chuyên môn cùng với Công đoàn, Đoàn trường lập kế hoạch phát động các 

phong trào, cuộc thi do Sở tổ chức như thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh, cuộc thi 

dạy học theo chủ đề tích hợp (giáo viên), ... 

 - Triển khai hoạt động nghiên cứu bài học, xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các 

bài kiểm tra định kỳ. Xây dựng các chủ đề dạy học: các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên 

được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học. 

Khuyến khích các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng chủ đề tích hợp, liên môn chú trọng nội 

dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành 

pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

 - Tăng cường sử dụng phương tiện trực quan trong giảng dạy, thực hiện đầy đủ 

các tiết thí nghiệm, thực hành; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn kĩ năng 

cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông; chú 

trọng việc liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung của từng bài dạy. 

 Công tác học tập của học sinh: 

 - Xây dựng và thực hiện tốt nề nếp học tập: Học và làm bài trước khi đến lớp, trật 

tự chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, hoàn thành nhiệm vụ 

học tập theo yêu cầu của giáo viên. 

 - Thiết lập kỉ cương, nề nếp trong kiểm tra, thi cử; xử lí nghiêm các hành vi gian 

lận trong kiểm tra, thi cử để hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi 

cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

  - Đoàn trường phát động các phong trào như: Đăng ký tuần học tốt, buổi học tốt, 

hội thi văn nghệ, phong trào đọc sách, … 

 - Kết hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý tốt việc học tập ở nhà của học 

sinh. 

 5. Hoạt động GDNGLL, GDHN, dạy nghề PT, lao động, thư viện: 

 - Thực hiện đúng, đủ các HĐNGLL, HĐHN, dạy nghề; tích hợp giáo dục môi 

trường, kỹ năng sống, phòng chống tham nhũng,… 

 - Làm cho đội ngũ giáo viên và học sinh thấy được sự cần thiết của công tác lao 

động, hướng nghiệp và dạy nghề. Giúp cho phụ huynh thấy được công tác lao động trong 

trường là yêu cầu cơ bản của việc giáo dục toàn diện. Tổ chức cho học sinh học Hướng 

nghiệp theo đúng chương trình được điều chỉnh của Bộ GD&ĐT; 

 - Xây dựng thư viện có không gian rộng rãi, thoáng mát, bổ sung đầu sách hàng 

năm, có các biện pháp thích hợp để hấp dẫn người đọc. 

 - Tổ chức thực hiện hoạt động Hướng nghiệp của cả 03 khối vào những ngày thích 

hợp theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Thành lập ban hướng nghiệp, đẩy 

mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho HS …. 

 - Tăng cường chất lượng công tác thư viện trường học, bố trí phòng đọc khoa học, 

tạo điều kiện để giáo viên, học sinh có điều kiện mượn sách, đọc sách tại thư viện trường. 
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     6. Hoạt động văn nghệ, giáo dục thể chất và y tế trường học: 

 - Phát động các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm 20 năm thành 

lập trường. Đây là một chương trình lớn, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh cùng tham gia nhiệt tình. 

 - Tham gia giải bóng đá, bóng chuyền của cán bộ, giáo viên do ngành tổ chức. 

 - Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%. 

 - Nâng cấp, cải tạo sân phục vụ giáo dục thể chất, hoàn thành nhà học thể thao đa 

năng, … 

 7. Công tác quản lí trường học 

 - Kiện toàn Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, …. 

 - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ để có hướng điều chỉnh uốn nắn. 

Bố trí phân công cán bộ giáo viên trên cơ sở năng lực, đạo đức, phẩm chất. 

 - Kết hợp kiểm tra HĐSP, chuyên đề; kiểm tra đột xuất theo chủ điểm và kế hoạch 

tự kiểm tra; kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học; kiểm tra việc thực hiện các 

tiết thực hành, thí nghiệm theo PPCT. 

 - Tăng cường công tác giám sát việc quản lí thư viện, thiết bị, việc sử dụng thiết bị 

và đồ dùng dạy học của giáo viên. 

 8. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể: 

 Công tác xây dựng Đảng trong nhà trường: 

 - Chi bộ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức chấp hành, tôn trọng 

tổ chức. Luôn bồi dưỡng lí tưởng Đảng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tiếp tục tăng 

cường số lượng Đảng viên để đẩy mạnh các hoạt động. 

 - Chi bộ chỉ đạo lãnh đạo trường và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức tự 

phê và phê bình để xây dựng tập thể Sư phạm thành một tập thể đoàn kết nhất trí, cùng 

nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 

 - Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho lãnh đạo, đảng viên, giáo 

viên, tham mưu với Thị ủy đưa đi đào tạo các lớp bồi dưỡng chính trị, học tập các lớp 

trung cấp, cao cấp cho LĐ, đảng viên. Trong năm học kết nạp được 1 đến 2 quần chúng 

vào Đảng. 

 - Tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền cho mọi người nhận 

thức về lí tưởng của Đảng. Thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

 Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn: 

 - Đẩy mạnh các hoạt động Công đoàn, tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 

Chăm lo công tác giáo dục tư tưởng cho LĐ-GV-NV, chú trọng công tác chuyên môn; 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, nhân viên. Kết hợp với lãnh đạo 

trường thường xuyên tổ chức các đợt thi đua theo các chủ điểm và có hiệu quả. Đặc biệt, 

tham gia tích cực vào phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập 

trường. 

 -  Phấn đấu trong năm học đạt danh hiệu công đoàn Vững mạnh. 
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 - 100% công đoàn viên đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong sinh 

hoạt cũng như trong chuyên môn nghiệp vụ. 

 - 100% công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào của trường, của ngành, không 

vi phạm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Luật giao thông, Luật Giáo dục, quy 

định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo, nội quy cơ quan. 

 - 100% công đoàn viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của Công đoàn 

ngành. 

 Xây dựng Đoàn trường: 

 - Củng cố Ban chấp hành Đoàn trường, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, 

tư tưởng mà trọng tâm là các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cho đoàn viên 

thanh niên. Gắn hoạt động của Đoàn thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

nhà trường. 

 - Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể 

như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp và một 

số phong trào khác vào các chủ điểm: 20/11, 22/12, 26/03 và 30/04 để tạo ra một môi 

trường hoạt động lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, tạo không khí vui tươi phấn khởi 

cho công tác dạy và học. 

 - Phát triển đoàn viên: kết nạp đoàn viên mới từ 120 đến 150 đoàn viên (trong các 

chi đoàn học sinh). Kết nạp được 01 đến 02 đoàn viên học sinh vào Đảng. 

 Ban Đại diện CMHS: 

 - Kiện toàn lại Ban Đại diện CMHS, chọn những thành viên có uy tín trong nhân 

dân, tâm huyết, nhiệt tình, có điều kiện mọi mặt để bổ sung vào Ban Đại diện. 

 9. Công tác xây dựng CSVC, an ninh trường học: 

 - Hoàn thiện xây dựng các hạng mục: Sân phục vụ dạy giáo dục thể chất, nhà học 

đa năng, nhà xe giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, sân trường, cổng trường. 

 - Tiếp tục trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh hiện có để tạo cảnh quan môi trường 

sư phạm luôn “xanh-sạch-đẹp”, mỗi năm trồng ít nhất 2 cây hoa, cảnh thật đẹp. 

 - Tranh thủ các nguồn kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị song song với việc 

bảo quản và đưa vào sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có. 

 - Mua thêm SGK, sách tham khảo và thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho công 

tác dạy và học. 

 - Hoàn thành dự án “xây dựng nhà đa chức năng và các công trình phụ trợ” đáp 

ứng nhu cầu dạy học và các hoạt động ngoại khóa. 

 - Kiểm kê tài sản theo đúng định kỳ. 

 - Thực hiện đầy đủ, đảm bảo an toàn cho học sinh theo PPCT các tiết thể dục và 

GDQP trong chính khoá; trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ các tiết dạy ngoài trời để: 

yêu cầu 100% học sinh phải có trang phục và dụng cụ tập TDTT và QP; chi trả đầy đủ 

các phụ cấp ngoài trời; trang phục cho giáo viên dạy TD và GDQP theo quy định. 
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 - Tăng cường công tác quản lý tổ bảo vệ; phân công trách nhiệm cụ thể, không để 

xẩy ra mất mát tài sản của tập thể cũng như cá nhân, nhất là việc trông giữ bảo quản xe 

đạp học sinh; phải quy rõ trách nhiệm cũng như đền bù khi để xẩy ra mất mát. 

 - Kịp thời ngăn chặn và xử lý  nghiêm các biểu hiện gây rối mất ANTH, không để 

xẩy ra các tệ nạn trong trường; phát huy vai trò của ĐTN; của trực nền nếp; của đội cơ đỏ 

của ĐTN; phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương, công an phường xử lý và 

giáo dục những HS vi phạm có tính răn đe và giáo dục cao nhất. 

 - Tổ chức cho học sinh học tập luật ATGT vào đầu năm học, tổ chức các cuộc thi, 

tìm hiểu để nâng cao nhận thức cho HS; thực hiện việc ký cam kết trong việc thực hiện 

ATGT và sử dụng phương tiện đúng quy định khi đến trường. 

 10. Công tác kiểm tra nội bộ. 

- Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ; Công 

văn số: 1652 /SGD&ĐT-TTr ngày 07/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ từ năm học 2019-2020; Công văn số: 

1963/SGD&ĐT-TTr ngày 24/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực 

hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021; 

- Công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ ngay từ đầu năm để mỗi cán bộ giáo viên, 

CNV biết để thực hiện. Kế hoạch kiểm tra nội bộ phải sát thực tế và có tính khả thi cao. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra nội bộ để nhà trường có 

những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

11. Công tác thi đua khen thưởng 

 - Dân chủ, công khai, nghiêm túc, chân tình gắn với động viên về vật chất trong 

việc đánh giá phân loại giáo viên. Làm tốt công tác đánh gía xếp loại giáo viên theo 

chuẩn nghề nghiệp, theo luật viên chức từ đó xem xét đề xuất các danh hiệu bậc cao đối 

với các giáo viên đạt các tiêu chí thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 - Ưu tiên cho những giáo viên có những đóng góp cho nhà trường trong tất cả các 

mặt hoạt động nhất là các hoạt động về chuyên môn như: có học sinh giỏi tỉnh, HS có đề 

tài NCKH, học sinh đạt điểm cao thi đại học, vv. Quan tâm đến những CBGV có trách 

nhiệm và hết lòng vì sự lớn mạnh của nhà trường; đồng thời có thái độ cương quyết đối 

với những CBGV có biểu hiện hành vi, lời nói, phát ngôn làm tổn thương đến đồng 

nghiệp, đến uy tín nhà trường.  

 - Các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác đăng ký thi đua từ đầu năm và xem đó là 

tiêu chí để phân đấu. 

 
 Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Các UV HĐT, BĐD CMHS; 

- Bảng công khai; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

                              (Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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LỊCH HOẠT ĐỘNG  TRONG NĂM HỌC 2020 - 2021 

Một số mốc thời gian quan trọng 

- Ngày tựu trường 01/9/2020; 

- Học kỳ I: Từ 01/9/2020 đến trước ngày 16/01/2021. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II 

trước ngày 25/55/2021 và kết thúc năm học trước 31/5/2021. Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có 

ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). 

- Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào tháng 11/2020. 

- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 trong tháng 10/2020. 

- Kết thúc năm học trước ngày 25 đến 30/5/2021.  

- Tuyển sinh lớp 10 vào tháng trước ngày 31/7/2021. 

 

Thời gian Nội dung hoạt động  Người phụ trách 

THÁNG 

8/2020 

- Hoàn thành tuyển sinh vào 10, tổ chức thi lại cho học sinh, xét lên 

lớp, xếp lớp cho học sinh. 

- Phân công chuyên môn năm học 2020- 2021, ổn định tổ chức, lập 

kế hoạch năm học, lập thời khoá biểu.  

phối chương trình năm học. Tổ chuyên môn triển khai học tập các 

chuyên đề đã được tập huấn, bồi dưỡng. 

- Các nhóm tin, hóa, sinh, vật lý vệ sinh, sắp xếp lại phòng thực 

hành, tu sửa máy tính, lên kế hoạch mua sắm thiết bị. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ  năm học mới, (kiểm tra 

chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên , sửa chữa các 

tài sản bị hư hỏng.   

- Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, 

khu vực xung quanh trường . 

 - Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2020 -2021. 

BGH 

Ban chuyên môn 

 

Tổ chuyên môn 

 

Các nhóm chuyên môn 

Lý, Hóa, Sinh, Tin. 

Nhóm văn phòng. 

Ban cơ sở vật chất. 

 

 

Đoàn trường 

THÁNG 

9/2020 

Tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 05/9/2020. 

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch nhóm (tổ duyệt), kế hoạch tổ 

(BGH duyệt). Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn đối với từng môn học. 

- Triển khai các công văn hướng dẫn năm học 2020 - 2021 của 

trường và cấp trên. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

- Triển khai hội nghị ban đại diện CMHS đầu năm. 

- Đại hội các chi đoàn, đoàn trường. 

- Kiểm tra nội bộ: Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng đồ dùng 

dạy học bộ môn GDQP – AN. Công tác tuyển sinh đầu năm học 

2020 -2021. 

Tổ chuyên môn 

 

 

Ban giám hiệu. 

 

BGH 

Ban giám hiệu 

Đoàn trường. 

Tổ kiểm tra 
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THÁNG 

10/2020 

Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10 

-  Đăng ký thi đua, SKKN năm học. 

- Tổ chức Hội nghị CBCNVC. 

- Tham gia kỳ thi HSG tỉnh cho học sinh lớp 12. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến PL. 

- Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức giải bóng đã nam chào mừng 20 

năm thành lập trường và Đại hội Đảng các cấp. Triển khai diễn đàn 

“Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”. 

- Kiểm tra nội bộ: Công tác văn thư lưu trữ (sổ đăng bộ, sổ 

đầu bài, sổ cấp phát bằng). Dữ liệu vnedu. Xây dựng kế hoạch 

tổ, nhóm, cá nhân, kế hoạch dạy học môn học. 

Thầy Huân 

Ban giám hiệu, công 

đoàn. 

BGH 

Đoàn trường 

 

Tổ kiểm tra. 

THÁNG 

11/2020 

 

            Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” lập thành tích 

chào mừng ngày 20 năm thành lập trường. 
- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt. 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 

- Kiểm tra nội bộ: Hoạt động của thư viện. Quản lý, khai thác, 

sử dụng thiết bị dạy học. Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn; 

sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; Dữ liệu vnedu. 

 

 

Ban Giám hiệu 

 

Tổ kiểm tra 

THÁNG 

12/2020 

            Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” Lập thành tích 

chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam 22-12.  

- Rà soát chương trình và có kế hoach dạy bù học kỳ I 

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam. 

- Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức tham quan học tập cho học sinh 

12. 

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ 1 

- Kiểm tra nội bộ: Hồ sơ chuyên môn học kỳ I. Quản lý và sử 

dụng thiết bị dạy học. Kiểm tra tài chính. 

 

 

Thầy Huân 

Thầy Hồng 

 

BGH – Đoàn trường. 

 

 

Tổ kiểm tra. 

THÁNG 

1,2/2021 

 

Trọng tâm: Ổn định nề nếp, triển khai kế hoạch học kỳ 2 

“Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân; chào 

mừng ngày thành lập đảng 03/2”.   

- Ngày bắt đầu học kỳ II: 16/01/2021. 

- Tổ chức sinh hoạt tập thể mừng Đảng, mừng xuân. 

- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường 

trong thời gian nghỉ Tết.  

- Phát động tết trồng cây 

- Kiểm tra nội bộ: Thực hiện chế độ chính sách  đối với nhà 

giáo. Hoạt động dạy thêm – Học thêm. Kiểm dữ liệu vnedu. 

Chất lượng hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. 

 

 

 

 

Thầy Hồng 

Thầy Thắng 

 

Thầy Thắng 

Tổ kiểm tra 

THÁNG 

3/2021 

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc 

tế phụ nữ 08/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”.   

-  Chấm SKKN cấp trường. 

- Tổ chức tham quan, trải nghiệm, sáng tạo. 

- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ thi nghề phổ thông. Kiểm tra 

về học tập và rèn luyện của học sinh. 

 

 

 

Ban tổ chức 

Tổ kiểm tra 
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THÁNG 

4/2021 

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống 

nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 01-5”.  

- Hoàn thành hồ sơ dự thi cho học sinh lớp 12 

- Thi thử THPT QG lần 1. 

- Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức tham quan cho học sinh 11. 

-  Kiểm tra nôi bộ: hồ sơ thi THPT năm 2020. Kiểm tra chất 

lượng dạy thêm học thêm. 

 

Ban chuyên môn. 

Ban giám hiệu. 

 

Thầy Hồng. 

Ban kiểm tra. 

THÁNG 

5/2021 

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày sinh nhật 

Bác Hồ 19-5”.  

-  Kiểm tra hồ sơ dự thi THPT Quốc gia. 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên, Hoàn thành hồ sơ thao 

giảng học kỳ 2. 

- Đánh giá xếp loại giáo viên (theo thông tư 20/2018), đánh giá xếp 

loại cán bộ quản lý.  

- Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học 

sinh lớp 12. 

- Tổng kết năm học. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất.  

- Kiểm tra hồ sơ thi THPT Quốc gia năm 2020, Kiểm tra hồ 

sơ chuyên môn giáo viên, đánh giá xếp loại học sinh. 

- Công tác thi đua khen thưởng. 

 

 

 

Thầy Huân 

 

Thầy Huân. 

 

Thầy Hải 

 

 

 

Thầy Thắng. 

 

Thầy Huân. 

Thầy Hải 

6,7,8/2021 

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh tốt nghiệp 

THPT và trả hồ sơ kèm theo. 

- Thi THPT Quốc gia năm 2021. 

- Thi tuyển sinh vào lớp 10. 

- CB, GV tham gia công tác thi và các lớp tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Cô Trúc. 

 

Ban giám hiệu 

 


