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SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

*** 
Số: 04/2021/KH-VNG 

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

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2021 

 

1. Kế hoạch chung 

- Tổ chức một số hội nghị, hội thảo cấp tổ, cấp trường; 

- Các tổ chức đoàn thể, Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường tổ chức tốt các hoạt 
động chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-
30/4/2021 và 135 năm ngày quốc tế lao động 01/5/1886-01/5/2021; 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bầu cử Đại biểu quốc Hội khóa XV 
và Đại biểu hội đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo của một số giáo viên; 

- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ giáo án; 

- Tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém; 

- Chuẩn bị tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021. 

2. Kế hoạch cụ thể 

Thời gian Nội dung công việc chủ yếu Ghi chú 

Tuần 29 

Từ 05/4 đến 11/4 
- Dạy học bình thường theo TKB;  

Tuần 30 

Từ 12/4 đến 18/4 

- Dạy học bình thường theo TKB; 

- Họp cơ quan, triển khai các công việc đến khi kết thúc năm 
học 2020-2021; 

- Dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hoạt động sự phạm nhà giáo; 

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp theo kế hoạch; 

 

Tuần 31 

Từ 19/4 đến 25/4 

- Dạy học bình thường theo TKB; 

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp theo kế hoạch; 

- Dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hoạt động sự phạm nhà giáo; 

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, phân công người ra 
đề kiểm tra học kỳ; soạn đề cương, ma trận để ôn tập cho học 
sinh kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 (theo hướng dẫn). 
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Tuần 32 

Từ 26/4 đến 02/5 

- Dạy học bình thường theo TKB; 

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp theo kế hoạch; 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 46 năm ngày thống nhất đất 
nước và 135 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; 

 

Tuần 33 

Từ 03/5 đến 09/5 

- Dạy học bình thường theo TKB; 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Điện Biên 
Phủ 07/5; 

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp theo kế hoạch; 

- Họp bàn kế hoạch tổ chức lễ phát động trồng cây xanh do 
UBND huyện Ea Kar tổ chức với sự tham gia của 16 xã thị trấn; 

- Nộp đề kiểm tra học kỳ 2 trước 05/5/2021. 

 

Tuần 34 

Từ 10/5 đến 16/5 

- Kiểm tra học kỳ 2 (có lịch cụ thể kèm theo); 

- UBND huyện Ea Kar tổ chức phát động lễ trồng cây (từ 7h00, 
ngày 14/5/2021). 

 

Tuần 35 

Từ 17/5 đến 23/5 

- Lao động dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà 
Trường, hoàn thành trước ngày 19/5/2021; 

-  Hoàn thành các loại điểm số, chấm bài kiểm tra học kỳ 2 cho 
học sinh, cập nhật điểm lên phần mềm Smas trước ngày 
19/5/2021; 

- Ngày 19/5/2021, học sinh tập trung về Trường để tổ chức xếp 
loại hạnh kiểm, kiểm tra bù các bài kiểm tra còn thiếu, phúc khảo 
bài kiểm tra học kỳ 2 (nếu có); 

- Họp phụ huynh học sinh cuối năm (dự kiến vào ngày 
22/5/2021); 

 

Tuần 36 

Từ 24/5 đến 30/5 

- Lao động dọn dẹp vệ sinh phòng học, hành lang, khuôn viên 
trường lớp….; 

- Tổng kết năm học 2020-2021; 

- Bắt đầu công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. 

 

 

Ea Kar, ngày 28 tháng 3 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 NGUYỄN TIẾN DŨNG 


