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KẾ HOẠCH  

Công tác tháng 10 năm 2022 của trường THPT Ông Ích Khiêm 

(Năm học 2022-2023) 
 

1. Công tác trọng tâm 

- Chuẩn bị Hội nghị Công chức – Viên chức năm học 2022-2023 (Hội nghị 

cán bộ chủ chốt, Hội nghị cấp tổ) 

- Công tác nhân sự Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2022-2023, 

Đại hội Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2022-2023. 

- Công đoàn hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

- Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng chống thiên 

tai, bão lụt năm 2022. 

- Tiếp tục vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, xây dựng môi trường. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 10/2022. 

- Hội nghị Ban đại diện CMHS năm học 2022-2023. 

- Hội nghị Viên chức – Người lao động (VC-NLĐ) năm học 2022-2023 (sớm 

hơn so với Kế hoạch đã xây dựng). 

2. Công tác cụ thể 

+Ngày 

02/10/2022 

(Chủ nhật)  

- 14h00: Đại hội Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2022-2023 (PT: 

Cô Kha và BCH Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2021-2022; TP: 

Theo thành phần mời và triệu tập của BCH Chi đoàn giáo viên 

nhiệm kỳ 2021-2022). 

 

+Ngày 

03/10/2022 

(Thứ hai) 

- Các tiết Chào cờ, SHCN sáng/chiều các lớp tổ chức Đại hội chi 

đoàn lớp (PT: GVCN và Chi đoàn các lớp). 

- 15h15: Lãnh đạo trường, cấp ủy và Chủ tịch công đoàn Họp trù 

bị Hội nghị VC-NLĐ năm học 2022-2023 tại Phòng Hiệu trưởng 

(thống nhất thời gian, phương thức và phân công hoàn thiện văn 

kiện trình Hội nghị VC-NLĐ năm học 2022-2023). 

 

+Ngày 

04/10/2022 

(Thứ ba) 

-15h15: Hội nghị cán bộ chủ chốt (lấy ý kiến về Hội nghị VC-

NLĐ) tại Phòng lưu trữ – Chủ trì: T.Trinh, Thầy Tịnh; TP: Lãnh 

đạo trường, Ban Chấp hành công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, 

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban nữ công. 

  

+Ngày -14h00: Hội nghị VC-NLĐ cấp tổ chuyên môn/văn phòng và tổ 
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06/10/2022 

(Thứ năm) 

 

Công đoàn (lấy ý kiến góp ý các văn kiện, báo cáo và đề xuất 

kiến nghị của CBGVNV) tại các phòng học – PT: Các tổ trưởng 

chuyên môn/văn phòng và tổ trưởng công đoàn; TP: CBGVNV 

theo tổ chuyên môn/văn phòng và tổ công đoàn. 

 

+Ngày 

10/10/2022 

(Thứ hai) 

 

-Tiết 1 và 2: Chào cờ ca sáng (15 phút -PT: T.Tuân, T.Quãng và 

GVCN các lớp ca sáng); sau chào cờ là ngoại khóa Hoạt động 

ngoài giờ: Công an PCCC huyện Hòa Vang diễn tập, tập huấn, 

tuyên truyền công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 

sân trường (PT: T.Tuân, TP: Ban PCCC nhà trường - theo Quyết 

định Ban PCCC của Hiệu trưởng, toàn thể học sinh ca sáng). 

 

+Ngày 

13/10/2022 

(Thứ năm) 

 

-8h00: Kiểm tra nội bộ Hoạt động y tế trường học (kiểm tra bù do 

Hoãn ngày 30/9/2022 – khắc phục bão số 4) 

-14h00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2022 (PT: Cấp ủy chi bộ, TP: 

Đảng viên chi bộ). 

- 15h30: Họp cơ quan tháng 10/2022 (PT: Thầy Trinh, TP: 

CBGVNV) – T.Tịnh (CTCĐ) lấy ý kiến thống nhất và triển khai 

kế hoạch hoạt động Công đoàn Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10. 

 

+Từ ngày 

14/10/2022 

(Thứ sáu) 

 

 

- Kiểm tra nội bộ theo Kế hoạch tháng 10/2022 [Kiểm tra việc xây 

dựng và thực hiện Kế hoạch dạy học của các Tổ chuyên môn thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (được điều chỉnh 

theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022) đối với 

khối lớp 10. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 và các khoản 

thu đầu năm. Phụ trách và thành phần theo Quyết định thành lập 

Tổ kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng]. 

 

+Ngày 

16/10/2022 

(Chủ nhật) 

 

- 8h00: Hội nghị Ban đại diện CMHS năm học 2022-2023 (PT: 

Lãnh đạo trường và Ban Đại diện CMHS năm học 2021-2022, 

TP: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư 

Đoàn trường, Ban Đại diện CMHS năm học 2021-2022, Trưởng 

Ban Đại diện CMHS 41 lớp năm học 2022-2023). 

-14h00: Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023 (PT: 

T.Quãng và BTV Đoàn trường, TP: Khách mời và Đoàn viên 

theo triệu tập của Đoàn trường, ĐĐ: Phòng Hội đồng) 

 

+Ngày 

17/10/2022 

(Thứ hai) 

 

- Tiết 1 và 2: Chào cờ ca sáng (15 phút); sau chào cờ GVCN 

cùng BCS các lớp ca sáng tổ chức hoạt động cho lớp tổ chức kỷ 

niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Tiết 9: GVCN cùng BCS các lớp ca chiều tổ chức hoạt động 

cho lớp tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Tiết 10: Ngoại khóa bộ môn Tiếng Anh khối 10, 11 ca chiều 

(PT: T.Tuân, Cô K.Dung) - không chào cờ ca chiều. 
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+Ngày 

20/10/2022 

(Thứ năm) 

- 8h00: Hội nghị VC-NLĐ năm học 2022-2023 (PT: Lãnh đạo nhà 

trường và BCH Công đoàn, TP: Đại biểu khách mời, toàn thể 

CBGVNV, Công đoàn viên). 

- Sau Hội nghị VC-NLĐ, Công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (PT: Thầy Tịnh và BCH Công 

đoàn; TP: Đại biểu khách mời và toàn thể Công đoàn viên). 

 

+Ngày 

27/10/2022 

(Thứ năm) 

-14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ văn phòng – lần 2 tháng 

10/2022 (PT: các tổ trưởng, TP: các tổ viên). 

  

Ghi chú:  

1. Các hoạt động của Sở GDĐT được thực hiện theo lịch công tác tháng 10/2022 

của Sở GDĐT. 

2. Các hoạt động phát sinh của chuyên môn, hoạt động ngoài giờ theo kế hoạch 

riêng của chuyên môn, hoạt động ngoài giờ của các Phó hiệu trưởng phụ trách. 

3. Kế hoạch này có thể bổ sung, thay đổi nếu có những công việc phát sinh./. 

 

Nơi nhận: 
- HT, PHT; 

- Thông báo chung; 

- Lưu: VT, VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Trinh 

  

tri
nh

v1
-0

4/
10

/2
02

2 
15

:0
4:

36
-tr

inh
v1

-tr
inh

v1
-tr

inh
v1


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-10-03T14:35:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Võ Trinh<trinhv1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-10-03T15:15:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÔNG ÍCH KHIÊM<thptongichkhiem@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-10-03T15:15:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÔNG ÍCH KHIÊM<thptongichkhiem@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-10-03T15:16:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÔNG ÍCH KHIÊM<thptongichkhiem@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




