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BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 5
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của nhà trường, trường THPT Lý Tự
Trọng đánh giá kết quả công tác tháng 4/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019
năm học 2018 - 2019 như sau:
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁCTHÁNG 4/2019
I. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019
Thực hiện theo đúng kế hoạch giáo dục đã đề ra.
II. Kết quả thực hiện:
2.1. Ưu điểm:
2.1.1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có lập
trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Viết, nói và làm đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật Nhà nước.
2.1.2. Về công tác tổ chức, đội ngũ.
Công tác tổ chức đội ngũ hợp lý, đáp ứng nhu cầu công tác thực tiễn của nhà
trường.
2.1.3. Về thực hiện ngày, giờ công.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản thực hiện nghiêm túc ngày, giờ công, thời
khóa biểu và các hoạt động khác của nhà trường.
- Thực hiện việc nghỉ các ngày lễ trong toàn thể CB, GV, NV an toàn, đúng kế
hoạch.
2.1.4. Về công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng CB-GV.
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học của nhà trường. Đa số GV,
NV chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn.
- Hoàn thành việc dạy GDQP 10, 12. Tiến hành rà soát chương trình để lên kế
hoạch dạy bù nhằm hoàn thành chương trình đúng kế hoạch. Họp tổ chuyên môn
thống nhất nội dung ôn tập, ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 các môn ở cả 3 khối.
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- Tổ chức tốt kỳ thi thử THPT QG năm 2019 theo đề của Sở GDĐT Hà Tĩnh,
hoàn thành việc chấm, đánh giá kết quả, họp rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch ôn
tập cho học sinh khối 12 sát với từng đối tượng.
- Tổ chức tốt việc tư vấn hướng nghiệp, hướng dẫn làm hồ sơ thi THPTQG năm
2019 cho học sinh khối 12. Hoàn thành việc thu hồ sơ, nhập dữ liệu thi THPT QG
năm 2019.
- Tổ chức thành công sinh hoạt chuyên môn liên trường. Duy trì việc thao giảng
định kỳ, thăm lớp, dự giờ thường xuyên. Tổ chuyên môn đã kiểm tra hồ sơ, giáo án;
lịch báo giảng, sổ đầu bài lần 3.
- Tổ chức một số các chuyên đề trải nghiệm như: Khi tôi là phóng viên - tổ Ngữ
văn, thăm quan thực tế tại nhà máy nước - tổ Vật lý, Hóa học.
2.1.5. Công tác giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức HĐNGLL và công tácchủ
nhiệm.
- Nề nếp học sinh ổn định, số học sinh vi phạm nội quy ít; Thực hiện tốt văn hóa
chào hỏi, giao tiếp.
- Đa số GVCN có tinh thần trách nhiệm, bám lớp; tham gia sinh hoạt có chất
lượng, đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức tập thể dục đầu buổi, giữa giờ cho học sinh.
- Tổ tư vấn tâm lý hoạt động hiệu quả hỗ trợ tốt trong công tác giáo dục đạo đức
học sinh.
2.1.6. Về công tác an ninh trật tự, tài chính, cơ sở vật chất, lao động
- Tổ Giám thị giúp cho an ninh, nề nếp trường học được giữ vững và nâng cao.
- Cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt đợt huấn luyện tự vệ trường học do huyện đội
Thạch Hà tổ chức.
- Bộ phận tài vụ hoàn thành việc thanh toán các chế độ cho CB, GV, NV và học
sinh kịp thời.
- Tiến hành thu học phí học kỳ II, xây dựng kế hoạch thu học phí học thêm học
kỳ II.
- Công tác lao động, vệ sinh của học sinh: Đúng kế hoạch, hiệu quả đảm bảo
được khối lượng công việc.
- Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng phòng chờ giáo viên,
nhà đa chức năng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
2.1.7. Công tác, hoạt động của các đoàn thể
- Công đoàn:
+ Làm tốt công tác chúc mừng, thăm hỏi đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường.
+ Tổ chức thành công giải thể thao lần 2 năm học 2018 - 2019 trong toàn thể
CB, GV, NV nhà trường.
+ Hoàn thành Hồ sơ Công đoàn Ngành kiểm tra.
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- Đoàn trường:
+ Thực hiện tốt công tác quản lý nề nếp, giáo dục đạo đức học sinh.
+ Đội cờ đỏ, thanh niên tình nguyện cơ bản làm việc tích cực với tinh thần
trách nhiệm cao.
+ Thực hiện tốt kế hoạch rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phòng chống
bạo lực học đường vào các buổi sinh hoạt đầu giờ.
+ Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường định hướng nghề cho
học sinh khối 12 sau khi tốt nghiệp ra trường.
2.2. Tồn tại
2.2.1. Công tác chuyên môn
- Vẫn còn gáo viên vi phạm quy chế chuyên môn như: Quên giờ (Cô Hiền Anh,
cô Vị, thầy Hệ, thầy Tài CN), lên lịch BG chậm (tuần 34 có 13 GV).
- Lịch dự giờ, thao giảng, kiểm tra chuyên đề có đảo lộn do giáo viên tham gia
học tự vệ trường học (tuần 32).
- Vẫn còn giáo viên chưa nắm cụ thể, kịp thời lịch làm việc của nhà trường dẫn
đến việc thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời (cô Thúy Hà), một số lớp còn chưa thực
hiện đúng kế hoạch dạy học buổi chiều của nhà trường (chưa nắm được lịch học)
2.2.2. Công tác giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức HĐNGLL và công tác chủ
nhiệm
Vẫn còn học sinh vi phạm nội quy: Đi học chậm, thực hiện đồng phục chưa
đúng, ý thức tập thể dục kém, chưa chú ý học tập, ngủ trong giờ học, làm mất trật tự
lớp học, vắng học không lý do, mang quà vặt lên lớp, đi xe trong trường, ăn quà vặt
trong lớp, vi phạm đầu tóc, sử dụng điện thoại trong giờ học.
2.2.3. Công tác an ninh, cơ sở vật chất, lao động
- Vệ sinh trong một số lớp học còn bẩn: 12A6, 12A9, 12A10, vệ sinh phía sau
lớp học còn bẩn 10A11. Vệ sinh nhà xe còn bẩn.
- Bồn hoa, cây cảnh một số lớp chưa đạt yêu cầu đề ra.
- Tổ bảo vệ có lúc thực hiện nhiệm vụ chưa sát sao.
PHẦN 2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÔNG TÁC THÁNG 5/2019
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
- Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.
- Thực hiện tốt việc nói, viết và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật Nhà nước.
2. Về chuyên môn
- Dạy học theo thời khóa biểu. Hoàn thành chương trình, báo cáo chuyên đề
TNST trước 22/5/2019..
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- Tổ chức ôn tập, thi học kỳ, hoàn thành điểm, xếp loại hạnh kiểm, học lực học
sinh. Hoàn thành hồ sơ cuối năm cho học sinh cả 3 khối theo đúng kế hoạch. Thông
báo kết quả học sinh lên lớp, ở lại; rèn luyện trong hè.
- Tổ chức dạy ôn thi THPTQG giai đoạn 2 năm 2019 cho học sinh khối 12.
- Kiểm tra hồ sơ tổ, giáo viên cuối năm.
- Xét danh hiệu thi đua cuối năm.
- Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 nghiêm túc, đúng quy chế theo chỉ đạo của Sở
GD.
- Rà soát, sữa sai sót hồ sơ thi THPTQG và xét tuyển ĐH, CĐ lần cuối cùng; đề
xuất danh sách CB, GV, NV tham gia coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019.
- Đánh giá Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề
nghiệp và đánh giá cán bộ viên chức. Bình xét danh hiệu thi đua cuối năm; nộp báo
cáo về sở theo đúng thời gian qui định.
3. Về cơ sở vật chất, tài chính
- Kiểm tra đánh giá việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,
sử dụng kết quả đánh giá thi đua cuối năm.
- Bàn giáo cơ sở vật chất của các lớp, các phòng ban với nhà trường trước khi
nghỉ hè.
- Rà soát, kiểm tra hệ thống CSVC nhằm sửa chữa, bổ sung để phục vụ kỳ thi
THPTQG năm 2019.
- Hoàn thành việc thu phí học thêm và chi trả cho giáo viên giảng dạy.
4. Công tác giáo dục học sinh: Giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác giáo dục
học sinh thông qua:
- Các bài học“giáo dục kỹ năng sống”.
- Các hoạt động tập thể.
- Tăng cường giáo dục các kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông.
5. Về lao động hướng nghiệp
- Lao động vệ sinh, phong quang trường lớp, nhà xe, khu vực nhà vệ sinh.
- Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Đánh giá, xếp loại công tác lao động, trồng cây cuối năm.
6. Hoạt động đoàn thể
- Nhà trường:
+ Tổ chức tổng kết năm học.
+ Tổ chức lễ tri ân cho các học sinh lớp 12 ra trường.
- Công đoàn:
+ Tổ chức tốt hoạt động hiến máu nhân đạo của đoàn viên công đoàn.
+ Triển khai hoạt động thể dục, thể thao trong nhà trường;
+ Thực hiện tốt thăm hỏi CB ,GV, NV trong nhà trường.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch hè 2019.
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+ Họp BCH sơ kết công tác tháng 4. Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5
+ Chỉ đạo các tổ công đoàn thực hiện tốt việc bình xét thi đua cuối năm.
+ Phối hợp với nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ cá nhân, sổ điểm, sổ đầu
bài, việc chấm trả bài cho học sinh.
+ Phối hợp với nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học
+ Hoàn thành các báo cáo về công đoàn Ngành
+ Triển khai nội dung tổng kết công tác Công đoàn và bình xét thi đua năm
học 2018 - 2019.
- Đoàn trường:
+ Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh, thắt chặt kỉ luật học đường.
+ Thi đua tuần học tốt, tháng học tốt.
+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh bảo vệ môi trường.
+ Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.
+ Phối hợp với đoàn cấp trên và đoàn các xã chuẩn bị hồ sơ bàn giao đoàn
viên, thanh niên về hoạt động tại địa phương trong thời gian nghỉ hè.
+ Thực hiện các nhiệm vụ của đoàn cấp trên và nhà trường giao phó.
+ Tổng kết phong trào đoàn, thanh niên năm học 2018-2019.
7. Công tác khác: Tổ chức họp BCH Hội cha mẹ học sinh khối 12, họp cha mẹ học
sinh khối 12 vào đầu tháng; họp BCH hội cha mẹ học sinh, họp cha mẹ học sinh khối
10, 11 vào cuối tháng.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Đảng bộ;
- Các PHT;
- Các Tổ CM, Đoàn thể;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.

(đã ký)
Phan Quang Tấn

5

