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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 5 

Chủ đề: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19/5/1890-19/5/2022, kỷ niệm 

68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2022; đẩy mạnh phong trào “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- 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. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm ngày 132 năm ngày sinh 

nhật Bác Hồ kính yêu, kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và phong 

trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

- Quán triệt học sinh tham gia Kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 đối với những 

môn thi chung nghiêm túc, đúng lịch. 

- Tăng cường quản ly hoạt động ôn tập thi Tốt nghiệp THPT nghiêm túc, chất 

lượng, hiệu quả. 

- Tiến hành và hoàn thiện đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2, Cả 

năm; Tổng kết năm học và hoàn thiện hồ sơ học sinh, bàn giao hồ sơ cho Văn phòng. 

- 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. 

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề các môn văn hóa thi Tốt nghiệp THPT 2022. 

- Họp Phụ huynh học sinh cuối năm học. 

- Sơ kết thi đua học kỳ 2, tổng kết năm học. Hoàn thiện hồ sơ thi đua gửi các cấp. 

- Tổ chức Bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12. 

- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương. 
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