
1 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:03/LCT-THPT BTM Bắc Trà My, ngày 01 tháng 10  năm 2021  

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 

I. Công tác trọng tâm: 

-Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập 

Đảng bộ Trà My (28/10/1949 -28/10/2021) tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 64 năm ngày thành lập Hội LHTNVN(15/10/1956 – 15/10/2021); 

-Tiếp tục đôn đốc thực hiện các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức, hoàn thành 

kế hoạch chuyên môn; 

- Tổ chức cuộc thi GVDG cấp trường; 

- Tổ chức giải bóng chuyền nữ học sinh; 

- Hoàn thành hồ sơ chế độ học sinh học kỳ 1 năm học 2021-2022; 

- Hoàn thành các kế hoạch năm học 2021-2022. 

II. Lịch cụ thể:                               
 

Thời 

gian 
Nội dung công việc Thực hiện 

1/10 

Sinh hoạt chuyên đề Các giải pháp Xây dựng  trường học 

hạnh phúc theo kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 

12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

-Đảng viên 

1-7/10 
-Hưởng ứng và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 

2021, chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” 

      - Toàn trường 

1-

18/10 

-Thi bóng chuyền nữ học sinh  -T-  - Theo K/H 

3/10 
-  Đại Hội Đoàn trường Nhiệm kỳ 2021-2022 vĐ – Đoàn trường 

-T.Công dự 

2-4/10 

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ chế độ học sinh học kỳ I năm học 

2021-2022. Hoàn thành hồ sơ để trình cấp trên. 

-Kiểm tra việc đồng bộ CSDL lên hệ thống 

-Theo kế hoạch 

và QĐ 

-CNTT 

5/10 
- Các Tổ CM đăng ký bài dạy và chuyên đề thi GVG cấp 

trường 

-Tổ CM 

6/10 
-Kiểm tra tình hình ăn,ở khu nội trú, họp học sinh nội trú -HT, PHT, 

QLNT 

7/10 

- Tổ Thể dục hoàn thành báo cáo điều tra học sinh 

- Họp BCH Đoàn trường phiên thứ nhất 

-Tổ thể dục 

-BCH ĐT, đại 

diện Chi bộ 

8/10 

- Hoàn thành và nộp hồ sơ đề nghị chuẩn y BCH đoàn 

trường về Huyện Đoàn. 

- Hoàn thành và ban hành Kế hoạch PTTN năm học 2021-

-Đ/c Quang 

 

-ĐT 
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2022. 

11/10 

-Tổ chức hoạt động ngoại khóa Sức khỏe SSVTN 

--Hạn cuối các TTCM nộp Kế hoạch giáo dục bộ môn cho 

HT (Theo khung CT thực hiện CV 4040) Giáo viên nộp kế 

hoạch dạy học theo CV4040 lên hệ thống quản lý HSĐT 

- Các lớp nộp ý tưởng KHKT 

-Tổ Sinh 

 

-TTCM và GV 

toàn trường 

11-

16/10 

-Tổ chức dự giờ GVG và chấm báo cáo chuyên đề nâng cao 

chât lượng dạy học đợt 1. 

 

-Theo lịch 

 

13/10 

-Hoàn chỉnh chế độ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-

CP, Nghị định 81/2021/NĐ-CP, Quyết định 2223/QĐ-

UBND. 

- KT, HT 

14-

17/10 

-Cấp gạo cho học sinh theo Nghị định 116. -Theo PC 

15/10 

-Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông năm học 

2021-2022. Hoàn thành tất cả hồ sơ nộp về Sở GD&ĐT. 

-Hoàn thành báo cáo thể lực GDTC cho Sở GD&ĐT 

-Hoàn thành hồ sơ nghề nộp Sở. 

 

-HT 

 

-T.Viện 

-HT 

 

17/10 

- Lớp 11/1 nộp CT PTTN 

-Hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục đầu kỳ (theo CV 

1712) 

-Lớp 11/1 

-Đ/c Tình 

 

24-

31/10 

- Tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa các CĐ năm học 

2021-2022. 

- Hội nghị trực tuyến tổ/nhóm chuyên môn năm học 2021-

2022 

- HĐNGLL trong giờ chào cờ theo kế hoạch 

- Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe học sinh nói” 

-ĐT, các Chi 

đoàn HS, GV 

 

 

-TT-TPCM 

 

- theo KH 

19-

23/10 

-Các bộ phận báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản 

- Đôn đốc các lớp hoàn thành báo cáo đăng ký thi  KHKT  

-Các bộ phận 

24/10 

- Báo cáo Công tác Đoàn TN tháng 10/2021 và triển khai 

hoạt động tháng 11/2021. 

- Lớp 12/2 nộp CT PTTN 

- Các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 

và kế hoạch công tác tháng 11 

-Đ/c Quang 

 

-Lớp 12/2 

-Các bộ phận 

25/10 

-Hoàn thành kế hoạch GD nhà trường nộp về Sở GD&ĐT 

-Họp chi bộ định kỳ tháng 10. 

- HĐNGLL trong giờ chào cờ theo kế hoạch 

T.Công 

-ĐV 

- Theo KH 

27/10 

- Tổ chức lao động dọn vệ sinh tại Khu di tích lịch sử Đồng 

Trầu nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ Trà 

My. 

- BCH ĐT, 

ĐVTN tiêu 

biểu. 

28/10 - Lớp 11/2 nộp CT PTTN -Lớp 11/2 
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30/10 -Xây dựng lịch công tác tháng 11 và google docs -Các BP 

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ 

thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường.  

Nơi nhận: 

- Các P.Ban Sở GD&ĐT (để biết) 

- BGH 

- TT chuyên môn          Thực hiện 

- web trường  

- Lưu văn thư, [H1-1.1-04] 

                HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

            

 

 


