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CÔNG TÁC TUẦN 

 Thời 

gian thực 

hiện 

Người  

phụ 

trách 

I. Tư tưởng – nền nếp:  Tiết chào 

cờ 

Trong 

tuần 

 

LĐT 

TPT 

ĐTN 

BNN 

GVCN 

TVHĐ 

Các tổ 

trưởng  

Tuyên truyền, tìm hiểu ngày “Thầy thuốc Việt Nam” 27/02. 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ninh Hải về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải. Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-

PGD ngày 09/02/2023 của phòng giáo dục huyện Ninh Hải về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải; 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2023 của ủy ban nhân dân 

Huyện về Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 187/KH-PGD ngày 13/02/2023 của phòng GDĐT Huyện Ninh Hải 

về Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn huyện;    

 

Trong 

tuần 

 

SH chào cờ theo kế hoạch TPT: Tiếp tục tuyên truyền ANTT; ATGT trong 

trường học; bảo vệ của công , bảo vệ tài sản (TiVi, bộ điều khiển, điện; quạt; 

SĐB) nhất là không dùng vật nhọn viết, thước, đá va đập vào TiVi…) 

- Thực hiện nghiêm 15 phút đầu giờ GVCN lớp phân công 01 tổ/01 

ngày (3,4,5,6) cả xuất sáng, chiều xuống phòng đội lãnh túi nilong lượm 

vỏ chai,bị nilon, họp đựng cơm , bao bì thức ăn …. Tập trung hầm rác 

để xử lý(phân công vị trí VS giao cho trưởng ban LĐ lên kế hoạch phân 

công cụ thể chi tiết; cờ đỏ, ban nề nếp theo dõi xét thi đua lớp….); tưới 

nước cây các bồn hoa đã bàn giao 

II. Dạy và học:    

Thực hiện TKB tuần 23 từ thứ hai đến thứ năm (27/2 đến 02/3/2023). 

Thứ sáu ngày 03/03/202 HS toàn trường nghỉ (CBQL /GV/NV đi tham 

quan nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/03)   

Tiếp tục bồi dưỡng HS đạt giỏi cấp huyện dự thi cấp tỉnh (buổi chiều 

ngày 10/3/2023 học nội quy; sáng 12/03/2023 (CN) thi chính thức địa 

điểm trường Chuyên Lê Quý Đôn 

Trong 

tuần  

GVBM 

- Tăng cường điểm danh Hs trong tiết học, xử lý Hs vi phạm trong tiết 

dạy 

  



- Nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy, quan tâm nhiều đến học sinh yếu 

kém. 

  

CB/GV/NV viết Sáng kiến “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy 

và học tập” năm học 2022-2023, theo CV: 3279 / SGDĐT-TCHC ngày 

21/12/2022 nộp hạn cuối: trước ngày 24/3/2023 

Tuần 26  

-Các tổ làm ĐDDH chuẩn bị thi ĐDDH nộp vào tuần 27 ( kế hoạch nhà 

trường sẽ gởi sau)  

Trong 

tuần  

TCM 

- Chiều thứ hai 14g00 ngày 27/02/2023 tất cả CBQL/GV có mặt tại 

trường để Ban Quản lý CNTT, chuyển đổi số tập huấn 02 modun  

phần mềm Kho  học liệu số - schoolnet.vn và phần mềm quản lý 

họp, dạy học trực tuyến , ra đề kiểm tra đánh giá trong hệ thống 

qlgd.ninhthuan.edu.vn. Tất cả GV đi tập huấn đem theo laptop và 

nhớ tài khoản, mật khẩu của mình (nhà trường đã cung cấp qua 

zalo)  

- Phân công như sau: Tổ xã hội tập huấn phòng số 03 do cô Tình 

báo cáo viên, CBQL  thầy Vị tham gia chỉ đạo cùng tập huấn với 

GV; Tổ tự nhiên phòng T. Anh do thầy Đăng báo cáo viên, cô 

Nhanh, Thuận hỗ trợ,  CBQL  thầy Thiện tham gia chỉ đạo cùng tập 

huấn với GV 

14g00  

27/02/2023 

 

III.Chủ nhiệm:    

 

GVCN 

Kiểm tra điểm danh sĩ số trên https://qlgd.ninhthuan.edu.vn/  

- Nhắc và hướng dẫn thực hiện 05 K nhất là phải thường xuyên khử 

khuẩn trong lớp, đeo khẩu trang từ nhà đến trường  và ngược lại  

Trong 

tuần 

- GD cho học sinh không bỏ học giữa chừng; đối với Hs đi học không 

chuyên cần  GVCN đến nhà tìm hiểu lý do  báo cáo lại cho PHT. 

Trong 

tuần 

- Nhắc Hs học TD, nghỉ tiết, giờ ra chơi…đến Thư viện đọc sách báo.  Trong 

tuần  

- Cùng với HS lựa chọn bài hát, bài múa  tập văn nghệ chuẩn bị tổng 

dợt chiều thứ bảy 14g00 ngày 11/03 và Tối thứ bảy ngày 18/03/ công 

diễn chính thức  

Hàng tuần  

- Lớp chuẩn bị nộp kế hoạch nhỏ đợt II (Sẽ có thông báo kế hoạch của 

TPTr cụ thể)  

  

IV. Đoàn thể:  * Đoàn -Đội TN:     

-Tăng cường kiểm tra nền nếp tác phong HS, tham gia các cuộc thi (viết 

thư UPU, sưu tầm tem ….. 

Trong 

tuần 

Đoàn-

Đội 

- Lên kế hoạch thu KHN đợt II ( lớp nộp vượt kế hoạch + điểm thi đua)  TPT 

* Công Đoàn: Nhắc nhở CĐV chấp hành nghiêm túc nội qui cơ quan, 

cùng với Đoàn TN tập 01 tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho công diễn 

18/3. 

Trong 

tuần  

BCH CĐ 

*TDTT: Tiếp tục luyện tập và đưa đón HS thi ĐHĐK cấp tỉnh ( nếu có) Trong 

tuần  

 Tuấn 



* VN: Kiểm tra đôn đốc các lớp tập văn nghệ chuẩn bị công diễn 18/3 Trong 

tuần  

Hoàng  

* CTĐ: Khám bệnh  phát thuốc cho GV-HS khi có nhu cầu. Thông báo 

kết quả KCB BĐ cho HS và hướng dẫn, tư vấn để Hs điều trị như: đi 

nhổ răng sâu, mua kính đeo khi bị cận thị, béo phì …Tiếp tục tuyên 

truyền VSCN, tai nạn thương tích, đuối nước… 

 Trong 

tuần 

B.Khoa 

* Lao động: Phối hợp BNN kiểm tra VSMT, trang trí lớp, bồn hoa, cây 

cảnh. 

Trong 

tuần 

Hạnh 

Kiểm tra vệ sinh các lớp nhất là công tác khử khuẩn, đeo khẩu trang, thu 

gom các vật dụng chất nhựa  

Trong 

tuần 

* BNN: Theo dõi xử lý Hs vi phạm nội qui trường lớp  Trong 

tuần  

V. Khoa 

*Tổ VP: Thực hiện theo kh  Trong 

tuần  
 

- Theo dõi GV sử dụng CNTT, ĐDDH, khai báo trên hệ thống phân hệ 

thiết bị 

Trong 

tuần 

Tình 

V. Kiểm Tra Thường xuyên: Kiểm tra giáo án trên One drive, SĐB, 

thực hiện tiến độ chương trình theo kế hoạch 

Trong 

tuấn 

LĐT, 

TTCM 

VI. Quản lý : Chỉ đạo các hoạt động  Trong 

tuần 

LĐT 

- Báo cáo công tác tháng 3/2023 về PGD, báo cáo tình hình chọn sách 

lớp 8 ( nhà trường đã gởi văn bản các biểu mãu cho TT)  

Trong 

tuần 

LĐT, VP 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý của LĐT. Trong 

tuần  

LĐT 

 *Đánh giá kết quả :         
 

         Hộ Hải, ngày 22/02/2023 

                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG  

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                                                                     Nguyễn Trọng Thiện    
         


