
                                    KẾ HOẠCH TUẦN 18 

                                                                 (Từ ngày: 04/01/2021đến 09/01/2021 )  

    Chủ điểm :  Mừng Đảng Mừng Xuân  

 Trực 

tuần 

Sinh hoạt 15p 

dưới cờ 

Trực trống 

Sáng 7/2 0 BNN và 

NVBV 

 

                                              CÔNG TÁC TUẦN T/g thực 

hiện 

N.P/ trách 

I. Tư tưởng -nền nếp:   

 

Trong tuần 

LĐT 

YT, TPT 

CĐ, BNN 

GVCN 

GVBM 

SH kỷ niệm ngày Học sinh -sinh viên ngày 09/ 01. 

-Thực hiện văn hoá ứng xử, thực hiện tốt trường học Xanh-Sach-Đẹp, 

ATTH. 

Duy trì sĩ số, ổn định nền nếp sau khi thi HKI 

- Giáo dục Hs thực hiện tốt ATGT đường bộ và đường sắt. 

-CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn hết chương trình học Kỳ I . 

II. Dạy và học:    

- Thực hiện TKB mới tuần 18 Tuần 18 GVBM 

- Hoàn thành chương trình HKI năm học 2020-2021 theo TKB tuần 

18 hết chương trình kỳ I thứ sáu ngày 8/01/2021  

08/01/2021 GVBM 

-GVBM chấm bài kiểm tra, bài thi HKI, vảo điểm vào hệ thống 

VNEDU hạn chót 14g 00 ngày 04/01/2021); ,GVCN xếp loại hạnh 

kiểm nhận xét sổ liên lạc trong hệ thống VNEDU hạn chót 17g00 

ngày 05/01/2021; PHT, Ban quản lý kiểm tra điểm, xếp loại, nhận xét 

P liên lạc trên edu 8g00 ngày 06/01/2021(GV có gì không rõ gặp cô 

tình) 

14g00 ngày  

04/01/2021 

GVBM 

- GV chỉ nộp các chủ đề dạy học STEM cho Tổ trưởng thống kê toàn 

tổ chuyển mail cho PHT: 14g/05/01/2021 

-PHT kiểm tra, thực hiện theo các biểu mẫu gửi PGD  trước ngày 

08/01/2021 

14g00 ngày  

05/01/2021 

GVBM 

-Thầy Khoa TT  phân công GV Văn theo từng khối dẫn HS viết thư Hàng tuần GV Văn 



UPU lần thứ 50  Chủ đề Chủ đề: Em hãy viết thư cho một người 

thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của 

mình về đại dịch COVID-19 

Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience 

of the COVID-19 

pademic thời gian hướng dẫn từ tuần 19 đến tuần 24 

-Sơ kết HKI phát động thi đua đợt III 6g45p thứ 7 ngày 

09/01/2021 

Thứ  7 Toàn 

trường 

- Họp HĐSP sau kết thúc thời gian sơ kết    

Sinh hoạt NGLL 01 chủ điểm tháng 12 (TPPCT 7,8) như sau 

khối 7,9  theo sự phân công chuyên môn kỳ I 

Thời gian 

14 g00 

ngày 

04/01/2021 

(Thứ hai) 

(Ánh; 

Nhường; 

Hồng Hóa 

Sinh hoạt NGLL 01 chủ điểm tháng 12 (TPPCT 7,8) như sau 

 khối 8,6, theo sự phân công chuyên môn kỳ I 

Thời gian 

14 g00 

ngày 

07/01/2021 

(Thứ năm) 

(Nam, V. 

Sương; N. 

Phương; L. 

Oanh)  

-Phân công chấm xác suất bài kiểm tra cuối kỳ I   của GV trong tổ, 

nộp BB cho PHT 

Hạn chót 

ngày 

05/01/2021 

TTCM 

-TTCM nộp báo cáo sơ kết HKI (mẫu gởi qua mail) hạn cuối: 

9g00 

07/01/2021 PHT 

-Hướng dẫn học sinh (từ K6-K9) viết thư UPU lần thứ 50 hạn cuối 

nộp cho TPT: 

01/3/2021                                        GV Văn 

-Tiếp tục dạy BD học sinh thi HSG cấp huyện (Thi ngày 

30/01/2021) 

Trong tuần GVBM 

phân công 

III. Thông báo các cuộc họp    

Họp tổ chuyên môn chiều thứ tư (14g00 ngày 06/01/2021) nội 

dung: Họp tổ nhận xét đề kiểm tra cuối học  HKI, học tập công văn 58, 

công văn 26 sửa đổi bổ sung  so với phần mểm hệ thống VNEDU. VN có 

phù hợp không ( chú ý xếp loại học lực năm nay có môn Tiếng Anh. Thao 

giảng chuyên môn qua nghiên cứu bài học qua soạn giảng/ra đề kiểm tra 

định kỳ  phần mềm trộn đề Intest online? ; Thực hiện chuyển đổi số hóa  hồ 

sơ cá nhân? Báo cáo dự thảo sơ kết học kỳ I theo đề cương cho các thành 

viên trong tổ góp ý nộp lại cho LĐ 9g00 ngày 7 /10/2021 ( theo mẫu đề 

cương gởi mail)  

-TTCM phân công GV trong tổ kiểm tra và chấm chéo: con điểm, cột điểm, 

cộng điểm, xếp loại  TTCM thu biên bản (tuần 18). 

- Họp tổ đánh giá chất lượng 02 mặt giáo dục, bàn giải pháp nâng cao chất 

14g00 

ngày 

06/01/2021 

 

 

 

9g00 ngày 7 

/10/2021  

 



lượng HKII; Xếp loại thi đua HKI, Phân công sinh hoạt ngoại khóa tháng 

1/2021… 
-Họp Hội đồng trường ( thành phần như khối TT) Thông qua chi tiêu nội 

bộ , xét thi đua khen thưởng …………. 
PHT 16g30phút 

ngày 

06/01/2021 

-Họp Ban Đại diện CMHS  PHT-KT 8g/07/01/20

21 

 

-HNCMHS các lớp: 14g/08/01/2021 14g/08/01/2

021 

GVCN  

-Họp Hội đồng sư phạm tháng12 và thông qua Qui chế chi tiêu nội bộ năm 

2021  và thông qua thi đua HKI  

LĐT Thứ bảy sau 

kết thúc 

thời gian sơ 

kết 

 

-Họp CĐV  CTCĐ Thứ bảy 

tuần 18 

III. Chủ nhiệm:    

 

    GVCN 

Nhắc CBL chép TKB HKII  phổ biến cho lớp thực hiện vào tuần 19 Thứ năm  

sáu,tuần 18 

Nhắc HS thực hiện nghiêm túc nội qui trường lớp, giữ vệ sinh 

chung,bảo vệ của công 

Trong tuần 

- GVCN nhận bảng xếp hạnh kiểm từ BNN 8g00 ngày 05/01/2021 

vào EDU, nhận xét P liên lạc hạn chót 17g00 ngày 05/01/2021 

8g00 ngày 

05/01/2021  

-HNCMHS các lớp: 14g/08/01/2021 (chiều thứ sáu) 14g/08/01/2

021 

-Báo cáo hoa học tốt, tiết học tốt, tuần thực hiện tốt nội qui,....cho 

TPT hạn cuối: 11g 

6/01/2021 

-Viết giấy mời họp CMHS các lớp thông báo kết quả HKI và bàn giải 

pháp HKII: 

14g/08/01/2

021 

-Nhắc Hs nuôi heo đất ( khui heo: 01/02/2021) Tiết chào cờ 01/02/2021 

IV. Đoàn thể:    

-Phát động viết thư UPU lần thứ 50  Chủ đề Chủ đề: Em hãy viết 

thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của 

mình về đại dịch COVID-19 

Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience 

of the COVID-19 pademic”thời gian hướng dẫn từ tuần 19 đến tuần 

24 ( đầu tháng 03/2021) 

Hết hạn 

đầu tháng 3 

TPT, GV 

Văn, 

GVCN 

Nộp báo cáo sơ kết các hoạt động của các đoàn thể qua mail PHT hạn Đoàn, Đội, hạn chót 



chót thứ tư ngày 06/01/2021( có đề cương đính kèm) Công 

đoàn…. 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Ngoài ra các bộ phận trường còn báo cáo sau: ( có đề cương đính kèm 

chung với đoàn thể ) 

  

1/ Báo cáo: Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh 

sinh viên học kỳ I  năm học 2020-2021 

2/ Báo cáo công tác GD QP-AN học kỳ I năm 2020-2021  

 

Thiện , 

Nương 

hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo GD thể chất, thể thao học kỳ I năm học 2020 -2021  

 

Tuấn hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo y tế trường học học kỳ I năm học 2020 -2021  

 

B. Khoa hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

.Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin.  

 

Tình hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo thư viện  Liên hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo công tác nề nếp  V. Khoa hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo tư vấn học đường  N Phương hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo phổ cập và học vụ  Hóa hạn chót 

thứ tư ngày 

06/01/2021 

Báo cáo cơ sở dữ liệu ngành  Tình 

Nương 

Tuần 18 

-Báo cáo số CB/GV/NV nâng lương năm 2021 về PGDĐT Trong tuần Dung 

-Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Trong tuần Dung 

-In giấy khen HS Khá, Giỏi... HKI năm học 2020-2021,phát giấy mời 

họp CMHS trường 

Trong tuần Nương 



V.Kiểm tra NB trường học: (TX) trang trí lớp học,cây cảnh, bảng 

đăng ký thi đua 

Trong tuần  TPT, BNN, 

LĐ 

-KTr công khai tài chính, thu chi, DTDT, chế độ …(cả năm 2020) Tuần 18-19 Ban TTND 

VI. Quản lý: Chỉ đạo các hoạt động. Trong tuần  LĐT 

-P/c chuyên môn –TKB HKII  Tuần 19  PHT 

-Chỉ đạo kiểm tra nội bộ trường học Trong tuần HT 

-Họp BĐD CMHS cấp trường thông qua kết quả HK-HL và bàn giải 

pháp nâng chất lượng HKII,việc duy trì sĩ số hạn chế HS bỏ học, công 

tác nộp BHYT...( dự kiến) 

8g/07/01/20

21    2019 

HT, KT, 

BNN, VP. 

-Ra quyết định kiểm kê tài sản năm 2020(15g30 ngày /08/01/2020) PHT, 

Nương 

Tuần 18 

Báo cáo sơ kết về phòng  PHT, 

Nương 

08/01/2021 

Phân công sơ kết học kỳ I:  

+ Báo cáo sơ kết HKI: HT 

+ Phát động thi đua đợt III từ đầu HKII đến 26/3/2021. 

+Chương trình: Kha; Tập trung HS: TPT và GVCN. 

+ Đọc QĐ khen thưởng:  Khoa ; Giấy mời: Nương 

+Tiếp đại biểu: L.Oanh, Thiện. Nước uống: B.Khoa, An 

+Âm thanh: Đăng, chụp ảnh: Tuấn. 

+Trang trí: cắt dán: Phượng. 

+Treo và dọn phong màn: tất cả 08 GV nam và bảo vệ 

+Khăn bàn, bình hoa, sắp xếp bàn ghế: Liên, Thuận, và nam học sinh 9/3 (cô Ngọc Hoa nhắc nhở HS). 

+ Phần thưởng: Dung, P.Phương, N.Phương. 

* Trật tự: GVCN các lớp. 

 

*  Đánh giá kết quả :                                                       Hộ Hải, ngày ngày 25 tháng 12  năm 2020 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

               P. HIỆU TRƯỞNG 
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