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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 4 

Chủ đề: Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 và ngày 

Quốc tế lao động 01/5. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua hướng tới kỷ niệm ngày Giải 

phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học 

trực tiếp. Thực hiện tốt nề nếp, nội quy, kỷ luật của nhà trường; an toàn giao thông 

đường bộ. 

- Phối hợp với công an xã Xuân Giang làm tốt công tác kiểm tra hành chính 

trường học; Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tổ chức khám sức khỏe cho 

học sinh. 

- Phối hợp với các trường đại học làm tốt công tác hướng nghiệp; chọn nghề, 

chọn trường cho học sinh khối 12. Rà soát dữ liệu thi TN THPT 2022 và đăng ký 

nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cho học sinh khối 12. 

- Tăng cường quản lý ôn thi tốt nghiệp THPT khối lớp 12; ôn thi cuối học kỳ 2 

đối với các khối lớp. 

- Quán triệt học sinh tham gia kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 nghiêm túc, chất 

lượng, hiệu quả. 

- Thực hiện các chuyên để GDNGLL, GDHN, GD NSTLVM theo lịch vào các 

tiết Chào cờ và Sinh hoạt hàng tuần. 

- Thực hiện các chuyên đề “Trường học không khói thuốc”; “Đất nước trọn niềm 

vui”; Tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ý nghĩa của chiến thắng Giải 

phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4/1975 theo lịch của Đoàn TN. 

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT 2022 theo kế 

hoạch. 

- Thực hiện hiệu quả “Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân 

trong thời kỳ mới” theo công văn số 11-CV/BTGHU của Ban tuyên giáo huyện Sóc Sơn 

vào tiết Chào cờ ngày 04/4/2022. 
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