
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo số Kế hoạch số 124/KH-THPTQT ngày 30/9/2022 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 

của Trường THPT Quang Trung) 

 
Lưu ý: Lịch trình thực hiện sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và các văn bản quản lý, chỉ 

đạo của cấp trên. 

THÁNG 8/2022 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Học chính trị hè năm 2022. 
Ban Giám 

hiệu 
Công đoàn 

Trước 

15/8/2022 
 

2 
Họp Liên tịch, họp Hội đồng sư phạm đầu năm học 2022-2023: Phân 

công nhiệm vụ CB,GV,NV; thông báo biên chế lớp học. 
Hiệu trưởng 

PHT 

Đoàn trường 

Trước 

15/8/2022 
 

3 
Tiến hành kiểm tra, tu sửa, mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho 

dạy, học và quản lý 
Hiệu trưởng 

PHT 

Đoàn trường 

Hoàn thành 

trước ngày 

28/8/2022 

 

4 
Tập trung học sinh đầu năm học 2022-2023: nhận lớp, thông báo kế 

hoạch lao động; học nội quy, quy chế,... 
BGH Đoàn trường 29/8/2022  

5 Tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm BGH 
Đoàn trường 

GVCN 

Từ 29/8 – 

04/9/2022 
 

6 Toàn trường lao động, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022-2023. Hiệu trưởng Đoàn trường 
Từ 30/8/2022 

đến 04/9/2022 
 

7 Phân công chuyên môn lần thứ nhất 
Phó Hiệu 

trưởng 
TT CM 

Trước 

01/9/2022 
 

8  Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 
Ban giám 

hiệu 

Công đoàn 

Đoàn trường 
05/9/2022  

9 Chuẩn bị Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 Hiệu trưởng Công đoàn 
Trước ngày 

31/8/2022 
 

 

THÁNG 9/2022 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 
Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 

 

Ban giám 

hiệu 

Công đoàn 

Đoàn trường 
05/9/2022  
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2 
Hoàn thành các kế hoạch liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

năm học 2022-2023 của các tổ chuyên môn, giáo viên. 

Phó Hiệu 

trưởng 
TT CM Trước 30/9  

3 Hướng dẫn công tác chủ nhiệm năm học 2022-2023 Hiệu trưởng Đoàn trường Trước 7/9/2022  

4 
Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn đầu năm học 2022-

2023. 

Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM 04/9/2022  

5 Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh tham gia KHKT TTCM GV Trong tháng  

6 Thành lập các câu lạc bộ trong nhà trường 
Phó Hiệu 

trưởng 

TT CM 

Đoàn trường 
Trước 20/9  

7 Phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. 
Phó Hiệu 

trưởng 
TT CM Trước 15/9  

8 Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi cấp trường 
Phó Hiệu 

trưởng 
Văn phòng Trước 20/9  

9 
Tổ chức ngoại khoá giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học 

sinh 

Y tế học 

đường 

Đoàn trường, 

GV kiêm 

nhiệm công tác 

tư vấn 

Trước 20/9  

10 
Xây dựng, hoàn thành và xin phê duyệt kế hoạch giáo dục năm học 

2022-2023 
Hiệu trưởng 

PHT, các 

TTCM 

Trước 

30/9/2022 
 

11 
Tuyên truyền, quán triệt Luật giao thông đường bộ và đảm bảo an ninh 

trật tự, bạo lực học đường năm học 2022-2023. 

BGH 

Đoàn trường 
Công an huyện Theo kế hoạch  

12 
Xây dựng và ban hành các kế hoạch liên quan đến việc thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2022-2023. 
Hiệu trưởng 

PHT, Các 

TTCM 
Trong tháng  

13 Nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến HT Các Tổ Cuối tháng  

14 Sinh hoạt Hội đồng trường lần 2 Hiệu trưởng 

Thành viên 

Hội đồng 

trường 

Giữa tháng  

15 Họp Phụ huynh học sinh đầu năm HT 
GVCN 

Hội PHHS 
Cuối tháng  

 

THÁNG 10/2022 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 
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1 

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, 

chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và phát động thi đua chào mừng 

40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Ban giám 

hiệu 

Công đoàn 

Đoàn trường 

Phụ trách Thư 

viện 

Trước 20/10  

2 Phối hợp tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2023. Hiệu trưởng Đoàn trường 10/10  

3 Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023. 
Phó Hiệu 

trưởng 

Các tổ CM 

GVCN 
Trước 20/10  

4 
Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, chọn học sinh dự thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh. 

Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM 31/10/2022  

5 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra Theo kế hoạch  

6 Ngoại khóa: Rung chuông vàng  Cô Quyên 
Tổ viên-Phụ 

trách CSVC 
Giữa tháng 10  

7 
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật giao thông đường bộ và đảm bảo 

an ninh trật tự, bạo lực học đường năm học 2023-2023. 

BGH 

Đoàn trường 

Công an 

huyện 
Theo kế hoạch  

9 Giáo dục cho học sinh về kỹ năng xử dụng mạng xã hội. Đoàn trường GVCN Theo kế hoạch  

10 Đôn đốc thu, nộp và quyết toán các khoản thu theo kế hoạch Hiệu trưởng GVCN Theo kế hoạch  

11 
Xây dựng các kế hoạch chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 
Hiệu trưởng 

Các đồng chí 

có liên quan 

Hoàn thành 

trước 15/10 
 

12 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
    

13 
Tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm khối 10, 11; ôn thi TN 

THPT khối 12 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

 

THÁNG 11/2022 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Ngày nạn nhân tử nạn vì giao 

thông... 

Ban giám 

hiệu 

Công đoàn 

Đoàn trường 
Trước 20/11  

2 Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên đề, ngoại khoá, CLB... 
Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn trường 

Các tổ CM 
Trong tháng  
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3 Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1, năm học 2022-2023 
Phó Hiệu 

trưởng 
Giáo viên Trước 14/11  

4 Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023. 
Phó Hiệu 

trưởng 

Các tổ CM 

GVCN 
Trước 31/10  

5 Bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 
Phó Hiệu 

trưởng 

GV được 

phân công 
Trong tháng  

6 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra Theo kế hoạch  

7 Xét nâng lương trước thời hạn cho viên chức và người lao động. Hiệu trưởng Công đoàn Trước 30/11  

8 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11 Hiệu trưởng Công đoàn, Theo kế hoạch  

9 Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 năm học 2022-2023 Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 
Trước 21/11  

10 Tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam Ban giám hiệu 
Đoàn trường, 

GVCN 
Trước 21/11  

11 
Tổ chức Đối thoại giữa Hiệu trưởng với BCH Đoàn trường và lớp trưởng 

các lớp 
Hiệu trưởng Đoàn trường Trước 21/11  

12 Bổ sung hồ sơ cá nhân và kê khai phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức Hiệu trưởng Văn thư Trước 25/11  

13 Đôn đốc thu, nộp và quyết toán các khoản thu theo kế hoạch Hiệu trưởng GVCN Theo kế hoạch  

14 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

15 Tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm đối với giáo viên 
Phó Hiệu 

trưởng 

BCH Công 

đoàn 
Trước 20/3  

 

THÁNG 12/2022 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT cấp trường, nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh. BTC Các tổ CM 
Theo lịch của 

Sở 
 

2 Ôn tập cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023 
Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM 

Theo lịch của 

Sở 
 

3 Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2022-2023  
Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM Trong tháng  
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4 Bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 
Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM 

Theo lịch của 

Sở 
 

5 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 
Ban giám 

hiệu 
Tổ kiểm tra 

Theo kế 

hoạcch 
 

6 Phân công chuyên môn học kỳ 2. 
Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM Tuần 19  

7 Sơ kết học kỳ 1, phát động thi đua đợt 3 năm học 2022-2023. Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 
Tuần 19, 20  

8 

Tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; thăm 

hỏi động viên các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Giáo dục 

kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS và ma túy; tăng cường công tác phòng, 

chống các tệ nạn xã hội và ma túy xâm nhập học đường. 

Hiệu trưởng Đoàn trường Trong tháng  

9 
Rà soát hồ sơ và thực hiện các nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục 

của nhà trường. 

Hội đồng tự 

đánh giá 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

10 Đôn đốc thu, nộp và quyết toán các khoản thu theo kế hoạch Hiệu trưởng GVCN 
Theo kế 

hoạch 
 

 

THÁNG 01/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Hoàn thiện các báo cáo học kì 1 năm học 2022-2023 Ban giám hiệu Các tổ Trước 18/01  

2 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Phó Hiệu 

trưởng 

Các GV đăng 

ký thi 
Theo kế hoạch 

Tuần 

19-21 

3 
Tổ chức cho học sinh tham quan một số mô hình trồng Sầu riêng, Măng 

cụt trên địa bàn xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên  

Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn trường 

GVCN 
Tuần 20  

4 
Hội nghị chuyên môn toàn trường đầu học kỳ 2: Sơ kết công tác chuyên 

môn HK1, triển khai nhiệm vụ chuyên môn HK2. 

Phó Hiệu 

trưởng 
Các tổ CM 16/01  

5 
Tổ chức Hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh cho đoàn viên thanh niên 
Đoàn trường GVCN Tuần 21  

6 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra Theo kế hoạch  

7 
Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng dự toán kinh phí năm 

2023 
Hiệu trưởng Kế toán   
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8 

Giáo dục truyền thống ngày HSSV (09/01). Tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); giáo 

dục lý tưởng cách mạng cho học sinh.  

Hiệu trưởng Đoàn trường Trong tháng  

9 
Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định 0h ngày 01/01/2022; báo cáo 

tổng kết công tác tài chính, cơ sở vật chất năm 2022. 
Hiệu trưởng 

Kế toán 

Hội đồng 

kiểm kê. 

Theo kế hoạch 

của Sở GDĐT 
 

10 Tổ chức Hội trại mừng Đảng – Mừng Xuân Hiệu trưởng 
Đoàn trường, 

HĐSP 

Cuối tháng, 

trước nghỉ Tết 

01 ngày 

 

11 
Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức các hoạt động nghỉ tết, vui chơi, tham 

gia các hoạt động Tết Nguyên Đán cho CB, GV, NV và học sinh. 
Hiệu trưởng 

Công đoàn 

Đoàn trường 
Tuần 24  

12 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

13 Sinh hoạt Hội đồng trường Hiệu trưởng 

Thành viên 

Hội đồng 

trường 

Đầu tháng  

14 Tổ chức cho học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 
Phó Hiệu 

trưởng 
GVBD 

Theo lịch của 

Sở Giáo dục 
 

 

 

THÁNG 02/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Ổn định nội quy, nền nếp sau Tết Nguyên đán     

2 Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng cho học sinh lớp 12 
Phó Hiệu 

trưởng 
Đoàn trường Trong tháng  

3 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

4 Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 TTCM Giáo viên Trước 28/2  

5 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Ban giám hiệu Tổ kiểm tra 
Theo kế 

hoạch 
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6 Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023-2023 Hiệu trưởng Phó HT Trong tháng  

7 
Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; dự toán thu – chi ngân 

sách năm 2023. 

Hiệu trưởng 

Kế toán 

Công đoàn 

 
Trong tháng  

 

THÁNG 3/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ  

(08/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). 

Ban giám 

hiệu 

Công đoàn 

Đoàn trường 
Trước 26/3  

2 Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng cho học sinh lớp 12 
Phó Hiệu 

trưởng 
Đoàn trường 13/3  

3 Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2, năm học 2022-2023 
Phó Hiệu 

trưởng 
Giáo viên Trước 28/3  

4 
Xây dựng và triển khai kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 

năm học 2022-2023. 

Phó Hiệu 

trưởng 
TTCM Trước 19/3  

5 
Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, đề cương, tài liệu ôn thi THPT năm 

2023 
TTCM Giáo viên 

Sau tập huấn 

của Sở 
 

6 
Hoàn thành chương trình học Nghề phổ thông, hoàn thiện hồ sơ để học sinh 

11 chuẩn bị thi Nghề phổ thông. 
GV dạy nghề Văn phòng Trước 30/3  

7 Hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023-2024 Hiệu trưởng Các phó HT Trong tháng  

8 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra 
Theo kế 

hoạcch 
 

9 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cấp trường (tham gia trải nghiệm, hướng 

nghiệp tại một số trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh). 

Phó Hiệu 

trưởng 
Đoàn trường Tuần 30  

10 Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4 năm học 2022-2023 Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 
Tuần 29  

11 
Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, nghề (theo nhóm lớn) cho học sinh lớp 10, 

11; tư vấn lựa chọn ngành cho học sinh lớp 12. 

Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn trường, 

GVCN 
Trước 30/3  

12 Tổ chức Cuộc thi xe chuyển động bằng phản lực 
Nguyễn Hữu 

Hưởng, 

Tổ Lí - Hóa -

Sinh - CN 
Giữa tháng 3  
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Nguyễn Văn 

Nghĩa 

13 Tham quan khu di tích khảo cổ học huyện Cát Tiên 
Nhóm Sử - 

Địa 

Nhóm Văn - 

Anh 
Tháng 3  

14 
Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông năm 2018 
Hiệu trưởng GVBM Trong tháng  

15 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH 

Khối 

11 

 

THÁNG 4/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Tổ chức cho học sinh khối 11 tham gia thi Nghề phổ thông 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 
Theo lịch  

2 Tổ chức kiểm tra BDTX cán bộ quản lý, giáo viên BTC Văn phòng 29/4  

3 Hướng dẫn học sinh 12 làm thủ tục đăng ký dự thi THPT năm 2023 
Bộ phận tuyển 

sinh 
Đoàn trường 

Theo KH của 

Sở GD&ĐT 
 

4 
Ban Giám hiệu làm việc với GVCN, GVBM, phụ huynh và học sinh yếu, 

học sinh có nguy cơ không đậu tốt nghiệp THPT năm 2022. 
Ban giám hiệu 

GVCN 12, 

GVBM dạy 12 
Tuần 20  

5 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra 
Theo kế 

hoạch 
 

6 
Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành, chọn nghề cho học sinh lớp 

12 

Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn trường, 

GVCN 
Trước 15/4  

7 Tổ chức hoạt động kiểm tra chéo thi đua năm học 2022-2023 theo cụm. Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 

Theo KH 

cụm trưởng 

Dự 

kiến 

8 

Giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức kỷ niệm ngày 30/04; Phát huy 

các giá trị văn hóa dân tộc, tuyên tuyền, kỷ nệm ngày giỗ tổ Hùng Vương 

(10/03 nhằm ngày 14/04). Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam; phát triển văn 

hóa đọc. 

Hiệu trưởng Đoàn trường Trong tháng  

9 Tổ chức báo cáo, xem xét, đánh giá nội dung sáng kiến, đề tài NCKHSPƯD Phó HT 
Hội đồng sáng 

kiến 
Cuối tháng  
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10 Ngoại khóa tổ? Thầy Bảo 
Tổ viên-Phụ 

trách CSVC 
Tháng 4  

11 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

 

THÁNG 5/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 

Hưởng ứng Ngày môi trường; Giáo dục học sinh các kỹ năng ứng cứu và 

phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; Tuyên truyền, kỷ niệm ngày 

sinh nhật Bác Hồ - 19/05. 

Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 
Trong tháng  

2 Hoàn thành chương trình học kỳ 2, năm học 2022-2023. Các tổ CM Văn phòng Theo lịch  

3 Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2, năm học 2022-2023. 
Phó Hiệu 

trưởng 

Các tổ CM, 

Văn phòng 
Theo lịch  

4 
Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, đề cương, tài liệu ôn thi THPT năm 

2023 
TTCM Giáo viên 

Sau tập huấn 

của Sở 
 

5 Tổng kết năm học 2022-2023 Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 
Tuần 35  

6 Tổ chức ôn thi TN THPT năm 2023 - giai đoạn cuối Các tổ CM Giáo viên Trong tháng  

7 Tổ chức thi thử TN THPT tập trung cho học sinh 12 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo viên liên 

quan 
Trong tháng  

8 Hoàn thiện Hồ sơ cho học sinh 12 thi TN THPT năm 2023. Ban TS Văn phòng Theo lịch  

9 
Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng đội ngũ  cán bộ quản lý, giáo viên 

năm 2023 

Phó Hiệu 

trưởng 

Đoàn trường, 

các tổ CM, VP 
Trước 28/5  

10 Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch Ban giám hiệu Tổ kiểm tra Theo kế hoạch  

11 

Đánh giá, xếp loại HT, PHT và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh 

giá xếp loại viên chức năm học 2022-2023; bình xét các danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm học 2022-2023. 

Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 

Trước 

31/5/2022. 
 

12 Triển khai nhiệm vụ công tác hè năm 2023. Hiệu trưởng 
Công đoàn 

Đoàn trường 

Theo kế hoạch 

của Sở 
 

13 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 

xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  
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THÁNG 6/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 Tăng cường ôn tập thi TN THPT năm 2023. Các tổ CM Giáo viên Trong tháng  

2 Tổ chức cho học sinh tham gia thi TN THPT năm 2023. Hiệu trưởng 

Ban đại diện 

CMHS 

Đoàn trường 

Theo lịch thi  

3 
Hoàn thành các báo cáo, thống kê, đánh giá viên chức, xét thi đua – khen 

thưởng cuối năm học 2022-2023. 

Ban giám 

hiệu 
Văn phòng Trong tháng  

4 Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023. Hội đồng TS Văn phòng 
Theo lịch của 

Sở GD&ĐT 
 

5 Tham gia coi thi, chấm thi trong kỳ thi TN THPT năm 2023. Các tổ CM Giáo viên 
Theo lịch triệu 

tập 
 

6 Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hè cho thanh niên Hiệu trưởng Đoàn trường Theo kế hoạch  

7 
Xây dựng kế hoạch phân công đội ngũ thực hiện chương trình mới lớp 10 

năm học 2023-2023. 
Hiệu trưởng Công đoàn Trong tháng  

8 
Tiếp tục triển khai công tác tự kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, xây 

dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia 
Hiệu trưởng 

Hội đồng tự 

đánh giá. 
Theo KH  

 

THÁNG 7/2023 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ Đầu mối Phối hợp 

1 
Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hè, sinh hoạt hè. Phối hợp với 

Đoàn thanh niên hưởng ứng và thực hiện các hoạt động hè cho thanh niên. 

Ban Giám 

hiệu 
Đoàn trường Theo kế hoạch  

2 Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024. Hội đồng TS Văn phòng Theo lịch  

3 Tổ chức cho CB-GV-NV có nhu cầu đi khám bệnh trong dịp hè. 
Ban Giám 

hiệu 
Công đoàn   

4 
Tham dự tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL – GV năm học 2023 

-2024 
Hiệu trưởng 

CB,GV được 

cử 

Theo KH của 

Sở GDĐT 
 

5 Giải quyết chế độ nghỉ phép năm 2023 Hiệu trưởng Công đoàn Trong hè  

6 
Kiểm tra, tu sửa, mua sắm và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023-

2024. 

Ban Giám 

hiệu 

Tổ chuyên 

môn 
Trong hè  
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Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Lâm Đồng; 

- Ban giám hiệu; 

- Các đoàn thể; 

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; 

- Lưu: VT, HT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Khoa Viễn 
 


