
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG  
DÂN TỘC NỘI TRÚ  

  

Số: 314/KH-DTNT Hội An, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

 

  

A.  CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

2. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về một số 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023;  

3. Chương trình công tác số 1801/CTr-SGDĐT ngày 29/8/2022 về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GD&ĐT và 

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2022-2023; 

4. Công văn số 1814/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2022 của Sở GDĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; 

5. Công văn số 1980/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2022 của Sở GD&ĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và thể thao trường học 

năm học 2022-2023; 

6. Công văn số 1966/SGDĐT-HSSVPC ngày 16/9/2022 của Sở GDĐT về 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2022-2023; 

7. Công văn số 2000/SGDĐT-HSSVPC ngày 20/9/2022 của Sở GDĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm 

học 2022-2023; 

8. Công văn số 1883/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 12/9/2022 của Sở 

GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022-

2023; 

9. Công văn số 1998/SGDĐT-HSSVPC ngày 20/9/2022 của Sở GDĐT về 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với lĩnh vực giáo dục 

dân tộc. 

B. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023 

I. Chủ đề năm học 

“Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục 

tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 

II. Nhiệm vụ chung 

1. Thực hiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chóng 

thiên tai và an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch dạy học 

phù hợp với điều kiện nhà trường và tình hình thiên tai, dịch bệnh; 
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2. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi 

nhọn; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 

10; tiếp tục thực hiện chương trình GDPT năm 2006 đối với lớp 11, 12. Chú 

trọng việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung dạy học; tiếp cận phương pháp, hình 

thức, kĩ thuật dạy học của CT GDPT 2018; tăng cường tổ chức dạy học theo chủ 

đề, dạy học STEM, dạy học trải nghiệm; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, vận 

dụng các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; các hình thức 

đánh giá học sinh; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; 

3. Thực hiện có hiệu quả thực chất việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”, 

kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, yêu thương và tôn trọng; chú trọng giáo 

dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, đối với cộng 

đồng, ý thức bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong học sinh; 

4. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; 

tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ 

nhà giáo. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại 

CBVC; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đổi mới sáng tạo; 

5. Tâp trung thực hiện hoàn thành công tác tự đánh giá; tăng cường CSVC, 

trang thiết bị, chuẩn bị tiến đến đăng ký đánh giá ngoài, công nhận trường chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2 theo lộ trình phù hợp. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

1. Quy mô phát triển và biên chế lớp 

- Ổn định quy mô phát triển 15 lớp, 467 học sinh;  

- Tuyển sinh 10 năm học 2023-2024: Đề xuất tăng chỉ tiêu lên 165 học sinh 

(trong đó có 08 học sinh Kinh) nhằm đón đầu việc giao biên chế giáo viên trên 

số lượng học sinh (thay vì trên số lớp); tiếp tục đề nghị hình thức thi tuyển đầu 

vào tại 3 điểm thi ở các huyện miền núi; 

- Thực hiện biên chế lớp 10 theo 05 tổ hợp môn lựa chọn như năm học 

2022-2023; 

- Quan tâm phối hợp với gia đình giáo dục học sinh về động cơ, tinh thần, 

thái độ học tập; hạn chế học sinh bỏ học; chỉ tiêu DTSS trong năm học: 100% 

(không kể HS bỏ học do đau ốm, không bảo đảm sức khỏe học tập). 

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

2.1. Về dạy học các bộ môn văn hóa 

2.1.1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch dạy học 

- Thực hiện xây dựng tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề học tập đối 

với lớp 10 phù hợp với năng lực học tập học sinh, tình hình đội ngũ, CSVC; tổ 

chức tư vấn cho HS lựa chọn tổ hợp môn học đáp ứng nguyện vọng và khả năng 

học tập của HS; 

- Tổ CM đầu tư xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học (và hoạt động giáo 

dục), kế hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT theo hướng 

chủ động, phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng học tập của HS trình 
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BGH phê duyệt. Đối với lớp 10, xây dựng kế hoạch dạy học cụm chuyên đề phù 

hợp với nội dung dạy học từng môn; bố trí giáo viên thực hiện các hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp và giáo dục địa phương phù hợp với năng lực và định 

mức lao động; 

- Kế hoạch dạy học các môn học thực hiện trong năm học 2022-2023 cần 

lưu ý việc củng cố, bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những 

kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình hoặc 

các hình thức học tập khác trong các năm học trước vì Covid-19 và theo Công 

văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT. 

- Bố trí thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm ổn định các hoạt động 

giáo dục và tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục tình cảm, 

đạo đức, kỹ năng sống cho HS; 

- Kế hoạch dạy học tự chọn, tăng tiết cho các lớp như sau:  

+ Dạy học tự chọn (1 tiết/môn/tuần); lớp 11: Toán, Lý, Hóa, Anh; lớp 12: 

Văn, Toán, Anh; 

+ Tăng tiết lớp 12: môn Toán, Anh (mỗi môn 01 tiết/tuần, thực hiện từ tuần 

1); môn Ngữ văn (1 tiết/tuần, thực hiện từ tuần 30). Tăng tiết môn Địa (01 

tiết/tuần, từ tuần 9); 

+ Tăng thời lượng môn Sử, Lý, Hóa, Sinh, mỗi môn 01 tiết/tuần, từ tuần 19 

để kết thúc sớm chương trình. 

- Đối với lớp 12, tư vấn cho học sinh đăng ký môn thi tổ hợp, tổ chức dạy 

học tăng cường kiến thức cho học sinh thi tổ hợp KHTN đối với 3 môn Lý, Hóa, 

Sinh (tổ chức lớp riêng, học trái buổi, số tiết: 01 tiết/tuần) 

- Củng cố dạy học tích hợp, giáo dục địa phương đối với lớp 11, 12 theo 

Chương trình GDĐP UBND tỉnh ban hành (trong năm học 2020-2021); phân 

công giáo viên thực hiện giáo dục địa phương đối với lớp 10 sau khi UBND tỉnh 

ban hành nội dung, chương trình GDDP lớp 10. 

2.1.2. Tổ chức dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học: 

- Đối với môn Lịch sử, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu 

khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân 

thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, 

phẩm chất cho học sinh trong dạy học Lịch sử. Đối với môn Ngữ văn, thực hiện 

tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại 

Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 về việc hướng dẫn đổi mới 

phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông 

của Bộ GDĐT và công văn của Sở GDĐT. 

- Triển khai dạy học Ngoại ngữ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại công 

văn số 1752/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT: 

+ Tổ chức khảo sát chất lượng “đầu vào” đối với HS lớp 10; giao chỉ tiêu 

chất lượng cho giáo viên theo từng lớp; 
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+ Tiếp tục sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho 

học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT để khảo sát và kiểm 

tra, đánh giá, nhằm phát triển đầy đủ, cân đối các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

của HS;  

+ Tăng thời lượng ôn tập, tiếp tục nâng cao kết quả thi TN THPT đối với 

môn tiếng Anh; 

+ Duy trì và nâng cao hiệu quả Câu lạc bộ Tiếng Anh, tăng cường hoạt 

động trải nghiệm cho thành viên CLB.  

+ Nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu thực hiện 

chương trình GDPT 2018; yêu cầu và tạo điều kiện để giáo viên Tiếng Anh 

tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 

bậc và phương pháp dạy học tích cực (GV tiếng Anh phải đạt bậc 5 hoặc 6). Tổ 

Ngoại ngữ thống nhất trong tổ về việc cử giáo viên đi bồi dưỡng năng lực Ngoại 

ngữ, mỗi năm 01 người, từ hè 2023 đến hè 2026, báo cáo danh sách về BGH nhà 

trường và lưu ở tổ, làm căn cứ để cử giáo viên đi bồi dưỡng hằng năm. 

- Thực hiện nghiêm túc CT-SGK môn Tin học; hướng dẫn HS khai thác 

mạng để nâng cao chất lượng học tập; triển khai tổ chức các cuộc thi ngoại khóa 

về CNTT trong HS. Tăng cường hình thức giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung bài 

học cho học sinh thực hành. Tiếp tục đầu tư HS thi đạt giải HSG 12 Tin học. 

2.1.3. Dạy học Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTC và thể thao trường học theo Công 

văn số 1980/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2022 của Sở GD&ĐT, trọng tậm: 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể 

chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025: 

tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học 

Giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Duy trì nền nếp 

thực hiện các bài thể dục, tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao nhằm 

phát triển thể lực toàn diện cho học sinh. 

+ Tổ chức lựa chọn nội dung học tập môn GDTC đối với lớp 10; tiếp tục 

thực hiện các nội dung thể thao tự chọn đối với lớp 11, 12 theo kế hoạch tổ CM 

xây dựng, trình lãnh đạo phê duyệt. 

+ Bố trí thời gian dạy học GDTC hợp lý; đổi mới phương pháp, hình thức 

dạy học tạo hứng thú cho HS, không gây áp lực, tăng cường hoạt động nhóm, tổ 

chức thi đấu và trò chơi vận động trong các tiết học; 

+ Duy trì có nền nếp thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ; Nhóm TD tham 

gia vào việc tổ chức TDBS, TDGG. Đối với lớp 10, tổ chức dạy Võ cổ truyền ở 

nội dung dạy học tự chọn; ôn tập bài Võ cổ truyền vào đầu mỗi buổi học (từ 5 

đến 10 phút) ở tất các khối lớp; 

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao gắn với môn học GDTC; đẩy 

mạnh hoạt động các CLB thể thao; tạo không khí sôi nỗi trong nhà trường sau 

các giờ tự học chiều; 
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+ Củng cố việc quản lý kho thiết bị dụng cụ thể thao; tăng cường ứng dụng 

CNTT trong dạy học GDTC và hoạt động thể thao. 

- Triển khai công tác GDQP-AN theo hướng dẫn số 1966/SGDĐT-

HSSVPC ngày 16/9/2022 của Sở GD&ĐT, một số nhiệm vụ trọng tâm: 

+ Xây dựng kế hoạch GDQP-AN đối với lớp 10 theo chương trình GDPT 

2018; đối với lớp 11, 12 thực hiện theo chương trình hiện hành; bổ sung những 

nội dung mới được tập huấn năm 2022; tổ chức giảng dạy theo phân phối 

chương trình cả năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các 

bài thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi). 

+ Bổ sung dụng cụ dạy học ANQP, quản lý chặt chẽ thiết bị GDANQP 

theo quy định. Liên hệ cơ quan Quân sự thành phố mượn súng tiểu liên AK hoán 

cải vô hiệu hóa, tủ đựng súng và thiết bị bắn tập kèm theo máy tính chuyên dùng 

về quản lý tại trường để phục vụ việc giảng dạy và học môn GDQP-AN đảm bảo 

an toàn chất lượng. Súng để trong tủ phải được xâu vòng cò; khóa tủ súng bằng 

khóa cầu ngang theo quy định của Bộ quốc phòng. Có sổ xuất, nhập trước khi 

đưa thiết bị ra khỏi kho để dạy môn GDQPAN; quy định việc quản lý chìa khóa 

tủ súng: Nhóm trưởng chuyên môn GDQP-AN quản lý chìa khóa 1 ổ khóa, phân 

công trong Ban Giám hiệu quản lý chìa khóa của ổ khóa còn lại và chìa khóa 

dây xâu vòng cò (có văn bản phân công rõ ràng). 

+ Lựa chọn đội tuyển, tổ chức tập luyện để Sở GD&ĐT kiểm tra chọn đội 

tuyển tham gia Hội thao GDQP-AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ 3 dự kiến 

vào tháng 11 năm 2022
1
. 

+ Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên và sinh hoạt nhóm CM giáo viên 

GDQP-AN; cần quan tâm việc nâng cao lễ tiết, tác phong, điều lệnh đội ngũ của 

giáo viên và các động tác điều lệnh đội ngũ các bài giảng thực hành. 

2.1.4. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học 

- Tiếp tục củng cố, làm rõ nét việc đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức 

dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS; thực hiện đa dạng hóa các hình 

thức dạy học; chú trọng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo, dạy học theo chủ 

đề. Tạo điều kiện kinh phí để các tổ CM tổ chức hoạt động trải nghiệm. 

- Thực hiện bảo đảm việc xây dựng Kế hoạch bài học (giáo án) theo tiến 

trình hoạt động, thể hiện rõ sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành; cách thức 

thực hiện linh hoạt để có thể tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến. 

- Tiếp tục triển khai dạy học theo mô hình giáo dục tích hợp khoa học - 

công nghệ - kĩ thuật - toán (STEM). 

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh; 

đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên 

môn để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh; tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng về hoạt động nghiên cứu khoa học (mời BCV).  

- Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học; tổ chức tập huấn ứng dụng 

CNTT vào dạy học; phát triển và vận dụng các hình thức dạy học linh hoạt, các 
                                                 
1
 Sở dự kiến chọn học sinh của 4 trường tham gia Hội thao toàn quốc, trong đó có Trường PTDTNT tỉnh. 
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hình thức trò chơi học tập; 

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, tổ chức 

các hội thảo, tọa đàm trao đổi về tổ chức thực hiện chương trình; đánh giá, rút 

kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học 

phù hợp với thực tế, nhất là việc thực hiện chương trình GDPT lớp 10. 

2.1.5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá 

- Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh 

giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục 

đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì 

thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động 

giáo dục (thay vì đánh giá bằng quan sát của giáo viên). 

- Thực hiện đúng qui định kiểm tra đánh giá học sinh (đối với lớp 10 thực 

hiện theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về 

Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; 

Đối với lớp lớp 11, lớp 12 thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT 

12/12/2011 và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT 

12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. 

Đối với môn Ngữ văn thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 

3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT và công văn hướng dẫn của 

Sở GDĐT đối với khối lớp 10; khuyến khích giáo viên vận dụng kiểm tra, đánh giá 

theo Công văn này đối với khối lớp 11 và lớp 12. Đối với môn Lịch sử, tăng cường 

các câu hỏi nhằm khai khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu 

hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề 

lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng 

ghi nhớ sự kiện một cách máy móc. 

- Chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình 

thức trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh; có văn bản quy định 

việc quản lý điểm số của giáo viên trên ứng dụng Vn.edu. Giáo viên thực hiện 

số lần kiểm tra thường xuyên nhiều hơn mức quy định để khuyến khích, động 

viên và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, thực hiện đa dạng hình thức kiểm tra. 

- Triển khai học bạ điện tử đối với lớp 10. Vận động giáo viên thực hiện 

chữ ký số để ký học bạ điện tử. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ theo ma trận; 

tiếp tục xây dựng, bổ sung ngân hàng đề thi, đề kiểm tra trên phần mềm Master 

Test; thực hiện xây dựng đề kiểm tra từ ngân hàng đề phục vụ cho việc kiểm tra 

thường xuyên, định kỳ. 

2.1.6. Tham gia các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi 



7 

 

 

 

- Triển khai sớm công tác bồi dưỡng đội tuyển tham gia kỳ thi chọn đội 

tuyển HS giỏi quốc gia (kỳ thi HSG tỉnh đợt 1) và kỳ thi HS giỏi tỉnh (đợt 2).  

+ Tổ chức cho HS tham dự kỳ thi HSG tỉnh đợt 1.  

+ Số môn, số HS dự thi HSG tỉnh: Tùy thuộc vào cách chia bảng của Sở để 

quyết định. Trước mắt, tuyển chọn và bồi dưỡng đủ số môn. Số HS mỗi môn có 

thể bằng hoặc cao hơn số lượng qui định.  

+ Số tiết bồi dưỡng HSG 12: 60 tiết/môn/lớp.  

+ Phân công giáo viên bồi dưỡng, tùy theo đặc thù môn, có thể phân công 

02 giáo viên/môn (không thay đổi số tiết) 

+ Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường đối với lớp 10, 11 (phát động từ đầu 

năm; tổ chức thi vào tháng 4/2023).  

+ Tổ chức thi Ý tưởng Khoa học kỹ thuật cấp trường (bao gồm cả đề tài 

KHXHNV, KHHV); tuyển chọn, phát triển tham gia thi KHKT cấp tỉnh.  

+ Tổ chức học sinh làm sản phẩm dạy học STEM trong quá trình giảng 

dậy; lựa chọn sản phẩm tham gia cuộc thi Trưng bày sản phẩm dạy học STEM. 

+ Chuẩn bị tổ chức cấp trường và tham cấp tỉnh cuộc thi OTE. 

2.1.7. Chuẩn bị thi TN THPT năm 2023 

- Tiếp tục duy trì kết quả thứ hạng điểm TB các môn thi tại kỳ thi TN 

THPT 2023 nói chung và nâng cao thứ hạng một số môn: Hóa, Sinh, Ngoại ngữ; 

nâng cao số HS đạt khung điểm cao (9, 10 điểm). 

- Xây dựng kế hoạch dạy học lớp 12 bảo đảm kết thúc chương trình đúng 

KH; dành thời lượng thỏa đáng ôn tập cho HS; tổ chức tốt việc ôn tập cho HS 

sau bế giảng năm học; 

- Sớm tư vấn cho HS lựa chọn môn thi tổ hợp phù hợp năng lực; tổ chức 

việc bố trí lớp học 12 phù hợp, hiệu quả nhất; 

- Cuối HKI, GVCN lớp 12 phối hợp GV bộ môn phân loại khả năng 

TNTHPT của HS theo 2 loại (Đ, H), đề xuất tổ chức kế hoạch ôn tập thi TN 

THPT đối với từng loại đối tượng; nhất là chống liệt cho số HS loại H. Việc 

chống liệt, không để HS thi hỏng là cần thiết, tuy nhiên, mục tiêu chính vẫn là 

nâng cao chất lượng điểm thi ở các môn thi của HS; 

- Tổ chức thi thử TN THPT ít nhất 2 lần, phân tích chất lượng từng môn, 

rút kinh nghiệm định hướng nâng cao kết quả điểm thi. 

2.1.8. Một số chỉ tiêu thi đua về hoạt động CM dạy học 

- Hội thi GV dạy giỏi cấp trường: tháng 10 - 11/2022; chỉ tiêu: môn từ 4 

GV trở lên: ít nhất 02 GV; môn 3 GV trở xuống: ít nhất 01 GV; môn từ 1-2 GV 

nhưng có điều kiện vẫn tham gia.  

- Động viên giáo viên tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh gồm 04 môn: 

Toán, Sinh, Ngữ văn, Địa lý. Mỗi môn ít nhất 01 giáo viên. 

- Hướng dẫn HS tham gia thi “Ý tưởng KHKT” cấp trường: tháng 9-

10/2022: 02 đề tài/lớp (tổ CM chỉ đạo GVCN phối hợp với các GV liên quan 
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hướng dẫn HS trong lớp thực hiện, lựa chọn 02 đề tài có chất lượng nhất để dự 

thi cấp trường); Mỗi tổ chuyên môn hướng dẫn 01 đề tài KHKT để dự thi cấp 

tỉnh. 

- Tham gia trưng bày sản phẩm dạy học STEM do Sở GDĐT tổ chức: Mỗi 

môn có dạy học STEM tham gia ít nhất 01 sản phẩm. 

- Thao giảng tổ CM, dự giờ: theo qui định của Sở GDĐT gắn với SHCM 

theo NCBH.  

- SHCM theo NCBH: chỉ tiêu 02 tiết/HK 

- Chuyên đề sinh hoạt bồi dưỡng CM: 01 đề  tài/GV/năm. 

- Ngoại khóa bộ môn (liên môn): 01 buổi/tổ CM/HK. 

- CLB bộ môn 01 buổi/HK; Bảng tin CLB: 02 tin/HK/tổ CM.  

- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra trên phần mềm Master Test (không trùng 

với năm học trước): Bài tập, đề kiểm tra trắc nghiệm: trung bình 40 

câu/môn/HK/giáo viên; có thẩm định của tổ, nhóm (15 câu nhận biết, 12 câu 

thông hiểu, 8 câu vận dụng, 5 câu vận dụng bậc cao; có thể là 1 đề kiểm tra hoặc 

kiến thức của nhiều chương, bài trong chương trình); môn Văn: 5 đề kiểm 

tra/HK. 

- Bài viết (hoặc sưu tầm bài tham khảo) hướng dẫn PP học tập cho HS đăng 

trên Website nhà trường: 02 bài/tổ CM/HK.  

- Hướng dẫn HS tự học: 2 buổi/GV/tuần; TTCM 01 buổi/tuần; kiểm tra tự 

học, hoạt động GD: 2 buổi/GV/tuần. GV kết hợp hướng dẫn học sinh tự học để 

phụ đạo HS yếu, phụ đạo đặc biệt cho những HS yếu, HS vắng học dài ngày, 

nhất là đối với HS 12. 

2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục 

2.2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục theo chương trình 

GDPT 

- Tổ chức Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đối với lớp 10: 03 tiết/tuần, 

+ Tiết chuyên đề cuối tuần: Do GVCN lớp 10 thực hiện; 

+ Tiết chuyên đề đầu tuần: kết hợp vào tiết chào cờ đầu tuần chung toàn 

trường, do Ban HĐGDNGLL thực hiện; 

+ Tiết chuyên đề còn lại: Do Thầy Cô phụ trách HĐGD trải nghiệm thực 

hiện, theo qui mô lớp; xây dựng kế hoạch có thể 02 tuần thực hiện 01 lần (thời 

lượng 02 tiết) 

- Đối với lớp 11, 12: Hoạt động GDHN: 9 tiết/năm; GDNGLL: 2 tiết/tháng; 

qui mô tổ chức: K11, K 12 tổ chức theo khối, do Thầy Cô phụ trách HĐGD trải 

nghiệm thực hiện. 

- Tổ chức dạy nghề PT cho tất cả HS 11, gồm 04 lớp nghề: 01 lớp Tin, 01 

lớp Organ, 01 lớp Kỹ thuật pha chế; 01 lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. 

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp: 
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+ Xây dựng và triển khai tổ chức có hiệu quả kế hoạch trải nghiệm hướng 

nghiệp; chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp theo thực 

hiện CT GDPT 2018 đã được tập huấn; có KH (giáo án); bảo đảm phương pháp, 

có tổ chức kiểm tra, đánh giá. 

+ Tập trung công tác tư vấn. giáo dục hướng nghiệp theo mục tiêu:  

. Một bộ phận HS 12 đi vào các trường đại học nhằm tạo nguồn đào tạo cán 

bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương miền núi và tham gia vào 

thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. 

. Một bộ phận đi vào các trường cao đẳng nghề, nhằm giải quyết mục tiêu 

khởi nghiệp; tham gia vào thị trường lao động; xóa đói, giảm nghèo. 

+ Tìm hiểu, phối hợp, liên kết với trường Cao đẳng nghề tư vấn hướng 

nghiệp cho bộ phận học sinh không học lên đại học (khoảng 20% học sinh 12). 

+ Tổ chức Giao lưu hướng nghiệp với cựu HS - 01/2023. 

+ Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường. 

+ CLB Văn học tham gia cuộc thi viết về Thầy, Cô, trường lớp do Báo 

GDTĐ tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm ngày NGVN; tham gia viết bài về gương 

người tốt, việc tốt trong HS. 

2.2.2. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HS 

- Xây dựng KH và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị và 

công tác học sinh năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trong 

đó, tập trung các nhiệm vụ: 

+ Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. 

Không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo 

hoạt động trái pháp luật; 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn CBVC và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” năm 2022; 

+ Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và 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 (Khoá VIII); 

+ Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-

BGDĐT ngày 30/8/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính 

trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Tổ chức tuyên 

truyền về Luật An ninh mạng; 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 4640/KH-UBND 

ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng “Trường học hạnh 

phúc”; xác định các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng "Trường học hạnh phúc" 

tại trường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, 

không bạo lực; học sinh được thấu hiểu, yêu thương, được đối xử công bằng, 

bình đẳng, có niềm tin, có hứng thú trong học tập và vui chơi; giáo viên, nhân 
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viên phát huy hết vai trò, tình thương và trách nhiệm trong các hoạt động giáo 

dục; 

+ Triển khai thực hiện 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 cho 

HSSV; nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng tài liệu Thực hành đạo đức, lối 

sống dành cho học sinh phổ thông phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của 

học sinh; 

+ Rà soát tiếp tục thực hiện Quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và 

Thông tư của Bộ GDĐT hướng dẫn khung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong 

trường học; 

+ Triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017  của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 

2021; kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 theo 

Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ GDĐT; 

+ Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị 

sống cho học sinh; triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho 

học sinh phổ thông; củng cố hoạt động Ban tư vấn học đường, phòng Tư vấn 

học đường. 

- Tăng cường hoạt động của Thư viện bằng nhiều hình thức nhằm tuyên 

truyền, vận động học sinh đọc sách, say mê, yêu quí sách. 

- Rà soát thi đua LHTT, HSTC, tích hợp với tiêu chí xây dựng Trường học 

hạnh phúc; xếp loại hạnh kiểm HS; khung xử lý kỷ luật HS; gắn thi đua với xếp 

loại hạnh kiểm, xử lý kỷ luật HS; nâng cao hiệu quả công tác quản lý HS nội trú. 

- Thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng chống bạo lực học đường; thực hiện tốt vệ sinh, cảnh quan, môi 

trường học tập; củng cố hoạt động Ban xây dựng môi trường học tập. Xây dựng 

các bồn hoa, cây cảnh ở các khu vực cần thiết, tổ chức cho HS chăm sóc vườn 

hoa, cây cảnh. Giáo dục trong học sinh ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường lớp, 

ý thức bảo vệ cây cối, tài sản chung; phát động trong HS việc trang trí lớp học. 

- Tổ chức kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ phòng ở nội trú, lớp học hàng 

ngày và thành lập Đoàn kiểm tra theo định kỳ 02 tuần/01 lần; hàng tháng tổ 

chức sơ kết khen thưởng riêng về nội dung vệ sinh, trật tự phòng ở nội trú, lớp 

học các lớp. Củng cố các niêm yết ở phòng học, phòng nội trú (phòng ở nội trú 

niêm yết danh sách học sinh bên ngoài phòng). 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn thanh niên. Đoàn phối hợp với 

GVQLHS tổ chức nhiều câu lạc bộ sở thích, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ 

hoạt động nhằm phát triển năng khiếu, phẩm chất của học sinh và tạo không khí 

vui tươi, phẩn khởi trong đời sống sinh hoạt nội trú. 
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- Tập trung công tác giáo dục nữ sinh. Hình thành tổ chức hoạt động Câu 

lạc bộ Sức khỏe sinh sản vị thành niên, trên cơ sở tiếp tục hoạt động CLB Nữ 

sinh con đường sáng. 

- Củng cố Ban biên tập website, hình thành chuyên mục “Người tốt, việc 

tốt” trên Trang thông tin điện tử nhà trường; tổ chức cuộc thi ảnh “Nội trú đẹp 

và chưa đẹp” trong học sinh các lớp. 

- Tổ GVQLHS, tổ Pháp chế phối hợp tổ chức thông tin thời sự, tuyên 

truyền GD pháp luật cho HS 2 lần/HK. Tổ GVQLHS phối hợp Tổ KHXH-

TDQP tổ chức HS tham quan học tập (lớp 10: Phố cổ Hội An; lớp 11, 12: Bảo 

tàng HCM - QK5). 

2.2.3. Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

- Trong năm học, có KH chuẩn bị, tham gia đạt kết quả tại các cuộc thi  cấp 

tỉnh: Hội thi Giai điệu tuổi hồng (tháng 11/2022); Hội thi “Câu chuyện đạo đức 

và pháp luật” cấp tỉnh; thi tìm hiểu Luật ATGT trực tuyến; cuộc thi “Giao thông 

học đường”; cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”;  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, các cuộc thi cấp trường: 

+ Giải TTHS cấp trường, củng cố CLB TT tháng 9-10/2022; Lễ hội Ăn 

mừng lúa mới tháng 12/2022; Hội diễn VN và Hội thi Báo tường chào mừng 40 

năm ngày NGVN; 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chính sách dân tộc 

và Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vủng DTTS” (dưới hình thức Hội thi tiểu phẩm). 

+ Cải tiến và tiếp tục tổ chức khép kín, có hiệu quả các cuộc thi “lồng 

ghép” vào tiết SHTTĐT: “Sân chơi nghệ thuật” (có nội dung thi MC), “Hành 

trình khám phá”, “Quà tặng cuộc sống” với quy mô, hình thức phù hợp. 

- Phân công chủ trì tổ chức các cuộc thi “lồng ghép” vào tiết chào cờ đầu 

tuần: 

+ Tổ Văn-Sử- Âm nhạc: cuộc thi “Quà tặng cuộc sống” (1 lượt); 

+ Tổ Ngoại ngữ, Toán-Tin, Lý-Hóa-Sinh-CN, Địa-GDCD-TDQP: cuộc thi 

Hành trình khám phá (4 lượt), mỗi tổ phụ trách 01 lượt; nghiên cứu điều chỉnh 

phiên bản, cách thức thi, tăng cường sử dụng các ứng dụng trò chơi học tập vào 

cuộc thi, tạo không khí phấn khởi, hấp dẫn. 

+ Tổ VP-GVQLHS: cuộc thi “Sân chơi nghệ thuật”. 

- Tổ chức Câu lạc bộ BCS lớp, có nội dung, hình thức hoạt động cụ thể. 

Câu lạc bộ BCS lớp đảm nhận một số buổi nhận xét, đánh giá tình hình học sinh 

dưới cờ theo Kế hoạch của bộ phận GVQLHS. 

- Đoàn TN chủ trì phối hợp với các tổ CM, GVCN tổ chức Hội nghị Học 

sinh học tốt trong HS vào cuối HKI; tổ chức Diễn đàn thanh niên về các vấn đề 

thanh niên HS quan tâm; tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” cấp trường. 

2.2.3. Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học 
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- Triển khai thực hiện bảo đảm công tác Y tế theo hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT tại Công văn số 1883/SGDĐT-HSSVPC ngày 12/9/2022. Nhiệm vụ 

trọng tâm: 

- Tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các quy định tại Thông tư liên tịch 

số 13/2016/TTLT-BY-BGDTĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy 

định về công tác y tế trường học; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong 

trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014.  

- Triển khai Kế hoạch số 4436/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục 

mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý 

và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự 

phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hen phế quản giai đoạn 2018-2025. 

- Bảo đảm 100% học sinh có Bảo hiểm Y tế; vận động 100% học sinh tham 

gia Bảo hiểm tai nạn. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2022 

ban hành Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 

2022-2025. 

- Triển khai tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới 

cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 

22/6/2022 của Bộ GDĐT. Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá (đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc làm nóng và 

đồ uống có cồn; thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra việc học sinh sử dụng 

thuốc lá, đồ uống có cồn, nhất là các sản phẩm thuốc lá mới. 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy 

định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong 

các trường phổ thông; Triển khai thực hiện hiệu quả Tài liệu hướng dẫn giáo dục 

phòng tránh đuối nước học sinh và các tài liệu truyền thông ban hành theo Quyết 

định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2022 của Bộ GDĐT. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác an toàn 

trường học; ban hành thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trường học; 

sử dụng có hiệu quả tài liệu giáo dục an toàn trường học. 

- Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch 

Covid-19 nói riêng; củng cố và duy trì tốt bảng tin giáo dục sức khỏe;  

- Thực hiện nghiêm túc quy định VSATTP tại nhà ăn tập thể; tại căng ting. 

2.3. Một số chỉ tiêu phấn đấu về chất lượng GD (tối thiểu): 

- Duy trì sĩ số: 100%; 

- Hạnh kiểm khá, tốt: 100%; có từ 1 đến 2 học sinh được kết nạp vào Đảng. 
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- Học lực trung bình trở lên: 100%; giỏi: trên 20%; khá: trên 70%. 

- Tốt nghiệp THPT: 100%; đỗ ĐHCĐ: trên 95% HS TNTHPT; duy trì vị 

thứ 3 về điểm TB thi TN THPT toàn tỉnh. 

- Dự thi HSG cấp tỉnh (bổ sung chỉ tiêu sau khi Sở quyết định chia bảng 

thi). 

- Tham gia và đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh cuộc thi Tài năng tiếng Anh; đạt 

giải ba trở lên cuộc thi nghiên cứu KHKT, trưng bày sản phẩm dạy học STEM. 

- Tham gia đạt giải thi GVDG cấp tỉnh. 

3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục:  

- Bổ sung thiết bị dạy học, bảo đảm có tương đối đủ thiết bị dạy học tối 

thiểu theo qui định của Bộ GD&ĐT; củng cố tạm thời sân bãi phục vụ GDTC. 

- Bổ sung máy tính và trang thiết bị tại phòng Tin, đủ điều kiện có thể tổ 

chức kiểm tra trên máy tính; lắp đặt thêm tivi tại các phòng học; giáo viên tích 

cực giảng dạy ứng dụng CNTT hiệu quả, chống lạm dụng ứng dụng CNTT trong 

dạy học; 

- Lắp đặt thêm 01 hệ thống nước uống trực tiếp tại khu nội trú; 

- Tiếp tục cải tiến công tác chỉ đạo và tổ chức sửa chữa nhỏ; kiên quyết 

khắc phục tình trạng chậm trễ trong sửa chữa, nhất là sửa chữa nhỏ tại KTX. 

- Rà soát thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước. Tài sản, dụng cụ phải 

được tổ chức quản lý chặt chẽ, có địa chỉ. Xây dựng kế hoạch, phương án triển 

khai công tác phòng tránh lụt bão, PCCC ngay từ đầu năm học. 

4. Công tác nuôi dưỡng phục vụ, thực hiện chế độ chính sách CBGV, 

HS 

- Chú trọng việc sắp xếp công sở, sắp xếp phòng làm việc hành chính; nâng 

cao yêu cầu và tổ chức có nền nếp vệ sinh khu hành chính, bảo đảm khu hành 

chính, các nhà vệ sinh hành chính thường xuyên sạch sẽ. 

- Củng cố việc sử dụng thời giờ làm việc hành chính, vừa bảo đảm yêu cầu 

nền nếp hành chính, vừa bảo đảm hiệu quả công việc. 

- Tổ chức tốt việc theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chủ trương công 

tác và đôn đốc kịp thời; cải tiến thủ tục thông tin 2 chiều. Củng cố công tác quản 

lý văn bản, tiếp nhận, lưu, chuyển văn bản đến, văn bản đi; củng cố việc lưu trữ 

hồ sơ công việc của các tổ, bộ phận theo đúng quy định. 

- Thực hiện kịp thời việc cân đối thu chi ngân sách từng quý, bảo đảm việc 

chủ động ngân sách cho công tác CM, bồi dưỡng HSG, ngoại khóa bổ trợ học 

tập và các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho HS; ban hành hướng dẫn về thu 

chi tài chính, khắc phục cơ bản việc chậm trễ về thủ tục thanh, quyết toán; thực 

hiện chế độ bảo hiểm về nghỉ ốm, nghỉ phép theo thỏa ước lao động của nhà 

trường; thực hiện kịp thời và đầy đủ chế độ, chính sách cho CBVC và HS. 

- Củng cố công tác quản lý tài sản; rà soát, sắp xếp tài sản, thanh lý tài sản; 

tăng cường công tác quản lý đất đai, CSVC, trang thiết bị, 
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- Tổ chức lựa chọn, hợp đồng mua hàng hóa Nhà ăn. Cấp dưỡng thường 

xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bữa ăn của HS, bảo đảm ATVSTP; 

phối hợp giáo dục HS thực hiện tốt Nội quy Nhà ăn; phối hợp Công đoàn tổ 

chức thao diễn tay nghề cấp dưỡng (tháng 02/2023). 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao yêu cầu công tác bảo vệ, bảo đảm trực khép 

kín, kiểm soát người ra vào trường chặt chẽ, quản lý an toàn tài sản, xử lý trật tự 

khu vực trước trường; chủ động ngăn ngừa và xử lý tốt tình trạng mất ANTT 

trong nhà trường.  

5. Công tác quản lý; xây dựng đội ngũ CBVC 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách HCM; CBVC thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, chủ trương công tác của Ngành và nhà trường; đề cao trách 

nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các 

đoàn thể phải gương mẫu đi đầu trong công tác, thực hiện nghiêm túc quy định 

nêu gương, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng; Giáo 

viên phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm 

huyết với nghề. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục; có chương trình ban 

hành văn bản, hội nghị, hội thảo trong năm học; lịch công tác tháng, tuần; chỉ 

đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ CM, các hoạt động CM. 

- Rà soát quy định nền nếp CM, hồ sơ sổ sách CM của tổ CM và GV; cải 

tiến thủ tục hành chính trong thông tin báo cáo; mua sắm, quản lý tài sản công; 

dự toán, thanh quyết toán tài chính.  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa một số nội dung của Qui chế làm 

việc; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải tiến hội họp; rà soát bổ sung, 

điều chỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Qui tắc ứng xử, khắc phục các tồn 

tại trong quan hệ, phối hợp công tác, trong phát ngôn của CBVC. 

- Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa tiêu chí thi đua CBVC; tiêu chí thi đua tổ CM, 

tổ CT; tiêu chí đánh giá, xếp loại CBVC và tổ chức theo dõi chặt chẽ, làm cơ sở 

bảo đảm việc đánh giá CBVC, bình xét thi đua đúng thực tế mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ công tác của từng CBVC.  

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới 

sáng tạo trong dạy và học” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; hằng quý tổ chức 

xét, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, 

biểu dương, khen thưởng và có bài viết giới thiệu, nhân rộng điển hình trên 

website nhà trường, webste Sở GD&ĐT, báo, tạp chí, đài phát thanh địa 

phương. 

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng trường và các tổ chức tư vấn theo quy định 

Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GD&ĐT.  

- Thành lập Ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch BDTX, có tổng kết vào cuối 

năm học. 
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- Tập trung chuẩn bị và triển khai hoàn thành công tác tự đánh giá. 

- Triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực 

hiện đúng qui định công khai; công tác tự kiểm tra tài chính. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, chỉ tiêu kiểm tra toàn diện 03 tổ CM, 

01 tổ công tác, 12 GV; kiểm tra chuyên đề 03 tổ CM, 22 GV; gắn kiểm tra nội 

bộ với kiểm tra chỉ đạo; ngoài ra, còn tổ chức kiểm tra đột xuất. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ, Đảng uỷ và Chi bộ, HĐ Trường đối 

với nhà trường và tổ CM; duy trì họp liên tịch với đoàn thể Công đoàn, Đoàn 

TN; duy trì trực ngày thứ bảy hằng tuần của Lãnh đạo Trường; phối hợp, tạo 

điều kiện cho các hội, đoàn thể, tổ chức quần chúng hoạt động đồng bộ, hiệu 

quả. 

- Phối hợp với Công đoàn cây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 40 năm ngày NGVN, trong đó có tổ chức buổi gặp mặt cự CBVC nhà 

trường đã nghỉ hưu, chuyển công tác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động dạy học, 

giáo dục, xây dựng kế hoạch cụ thể cho mỗi hoạt động, xác định nguồn lực thực 

hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của nhà trường. 

2. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các hoạt động lớn, do lãnh đạo 

trường làm Trưởng ban. Các BCĐ, BTC xây dựng kế hoạch triển khai, có tổ 

chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động cho các cấp có 

liên quan. 

3. Các hoạt động thường xuyên, hoạt động định kỳ hoặc đột xuất của nhà 

trường, của tổ CM hoặc các lớp HS theo kế hoạch phải được theo dõi, đánh giá, 

xếp loại thi đua và sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm định kỳ. 
 

 

Nơi nhận: 
-Sở GDĐT (VP, GDTrH, GDDT);                                                     

-Đảng uỷ, HĐ Trường;   
-Các hội, đoàn thể;              
-Tổ CM, tổ CT;  

-Lưu VT, VP.    

HIỆU TRƯỞNG 
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