
KẾ HOẠCH TUẦN  24 

Từ ngày: 06/3- 11/03/2023 

Chủ điểm:  Tiến bước lên Đoàn 

 
Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 7/4  7/4 

Chiều 6/4  6/4 

 

                                                  CÔNG TÁC TUẦN T/g thực 

hiện 

Người/P

Tr 

I. Tư tưởng - nền nếp:    

Trong 

tuần 

Toàn thể 

CBQL/G

V/NV/H

S  

Tuyên truyền, kỉ niệm ngày “Quốc tế Phụ nữ” 08/03. 

Thực hiện quyết định 9745/QĐ-BCA-V055 V/v: xây dựng mô hình 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào xây dựng toàn dân bảo 

vệ ANTQ 

- GD HS ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nếp sống văn minh: nói lời 

hay, làm việc tốt Chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật , thực hiện tốt 

ATGT, ANTT. 

Tiếp tục khẩn trương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

số18/CT-TTg ngày 16/05/2027 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em (Công văn số 

1573/SGDĐT- GDTrH ngày 21/8/2017 của sở GDĐT); Kế hoạch hành 

động số 898/KH-SGDĐT ngày 22/4/2020 của Sở GDĐT về phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh (Trích CV Số : 346 

/SGDĐT-NVDHV/v áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh) 

- GDHS tinh thần đoàn kết, biết hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể, thể 

hiện tinh thần tương thân, tương ái -HS có ý thức bảo vệ môi trường, 

giữ gìn vệ sinh trường lớp, WC. 

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, giữ gìn nhân cách nhà giáo. Đi làm việc đúng giờ, 

mang thẻ khi tham gia công tác & giảng dạy, đeo khẩu trang ( có Sở 

nội vụ phối hợp phòng nội vụ thanh kiểm tra đột xuất )  

II. Dạy và học 

Thực hiện TKB tuần 24 (tuần thứ 6 kỳ II)  6/3 – 

10/3/2023 

 

- 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 

Trong 

tuần 

PHT 



- 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 

PHT 

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

dạy. 

Hàng tuần GVBM 

- Tăng cường sử dụng ĐDDD, TBDH, tăng cường  KTrTX bằng mọi 

hình thức, đa dạng hình thức kiểm tra….., chấm SP vào điểm, nhận 

xét…….. 

Trong 

tháng 

GVBM 

- HS chuẩn bị tốt bài vở trước khi đến trường ôn tập tốt kiểm tra 

theo kế hoạch (tuần 25 có Kiểm tra giữa kỳ: K.6: Lý; K.7: GDCD; 

K.8: GDCD, Địa) 

Hàng 

ngày 

GVBM 

Tổ trưởng Kiểm tra hồ sơ cá nhân, các bộ phận  báo cáo về lãnh đạo   

- Kiểm tra thường xuyên phải thông báo điểm cho HS ở tất cả các bộ 

môn. 

Trong 

tuần  

Hàng 

ngày 

TT 

GVBM 

- Kiểm tra sư phạm nhà giáo theo kế hoạch hạn cuối nộp cho PHT: 

02/4/2023 

Trong 

tuần 

TTCM 

-  Họp HĐSP tháng 03 (14g00 ngày 06/3/2023)    

- Chiều thứ bảy 14g00 ngày 11/03/2023 tổng dợt văn nghệ Phân công 

giám khảo tổng duyệt như sau :  

+ Múa: tập trung ngoài Hội trường: GK: Tình; Mịn; B. Khoa, P 

trách Âm thanh: Tình ; chỉ đạo Thiện 

+ Hát: tập trung Sân khấu: GK: Tuấn; Hoàng; Châu, P trách Âm 

thanh: Đăng ; chỉ đạo Vị 

  

III. Chủ nhiệm   

- Tiếp tục thu các khoản thu tháng 03; Phối hợp Với B. Khoa trả lại 

tiền học phí; thủ tục cấp máy tính bảng cho HS (CCCD, Sổ nghèo, cận 

nghèo có công chứng  

01/3-

28/3/2023 

 

 

 

GVCN 
- Nhắc HS thực hiện tốt nội qui trường lớp, ATGT, ANTT, không ăn 

quà trong lớp, giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, chăm sóc 

bồn hoa, cây cảnh… 

Hàng tuần 

- Nhắc HS chuyên cần trong học tập, không bỏ học giữa chừng; đảm 

bảo ANTH, không vi phạm pháp luật ( ăn cắp, tháo linh kiện xe điện, 

đem vật nhọn , hung khí đến trường ….) 

Trong 

tháng 

- GVCN thông báo cho HS tham gia các ngày HĐNGLL tháng 3/2023 Trong 

tuần 

GVCN  

- Nhắc HS ngày giờ tổng dợt văn nghệ  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 thời gian….., Địa điểm …… , tham gia giao thông ….; đeo Trong 



khẩu trang ….; phòng chống dịch…. đi thi HSG cấp tỉnh; học nội quy, 

dự khai mạc 15g00 ngày 10/3/2023 (thứ sáu) ; thi 7g00 ngày 12/3/2023 

(CN) tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khu phố 3, phường Mỹ 
Bình, Tp Phan Rang-Tháp Chàm)  

tuần 

IV. Đoàn thể: Tham gia các cuộc thi do cấp trên, nhà trường phát 

động 

Trong 

tháng 

Đoàn thể 

* Đội: Tăng cường kiểm tra sĩ số, nền nếp, nhắc nhở Hs giữ vệ sinh 

trường lớp; nhất là đảm bảo ANTH, VPPL 

Thường xuyên họp cờ đỏ chấn chỉnh những thiếu sót; Họp BCH liên 

đội triển khai công tác tháng 3/2023.  

Trong 

tuần 

 

 

TPT 

 

Châu,  

* Đoàn TN: Đoàn TNCSHCM; Tiếp tục tổ chức học lớp Nhận thức về 

Đoàn theo lịch của Bí thư đoàn ; Bổ sung bồn hoa trước cổng và phân 

công tưới nước …..  

Trong 

tháng 

Tình  

* BNN: Họp ban ATTT trường học, kiểm tra tác phong Hs, kiểm tra 

SH 15p đầu giờ ... 

Trong 

tuần 

BNN- 

Khoa 

- Xử lý kịp thời những học sinh vi phạm nội qui nền nếp, vi phạm 

ATGT, ANTT, nghịch phá nhà VS , tranh tường... 

Hàng 

ngày  

TPT, 

BNN 

* Lao động: - Kiểm tra các lớp chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cây trồng; 

chăm sóc cây cảnh trong lớp, vệ sinh môi trường. HS khối 9 trồng, 

chăm sóc cây trước trường. 

Hàng 

ngày 

H. Hạnh  

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

tra, nhắc nhở HS điều trị bệnh sau khi có kết quả KCBBĐ. Tiếp tục 

tuyên truyền VSCN, tai nạn thương tích, đuối nước…kiểm tra VS sáng 

thứ hai các lớp, tiếp tục trả tiền học phí cho phụ huynh; định ngày cho 

nhân viên FPT giao và kích hoạt sim theo đăng ký CCCD 

Hàng tuần B. Khoa 

 

*Công đoàn: Lên kế hoạch và tập luyện, bóng chuyền nam, nữ  Hàng tuần Kha + 

Mịn  

* Văn thể- TDTT: -  Tổng dợt văn nghệ. Chuẩn bị công diễn tuần 25 

(đêm 18/03/2023 – TDTT tiếp tục  thi HKPĐ các môn còn lại   

Trong 

tuần 

Tuấn 

Hoàng 

* Văn phòng: Thực hiện theo kế hoạch tháng 3/2023. Vệ sinh phòng 

kho, phòng TNTH, thư viện...Rà soát hồ sơ chuyển trường, theo dõi 

các tiết TNTH, giới thiệu sách báo mới, cập nhật, kiểm tra tài chính, tài 

sản, TBDH.... 

Trong 

tuần 

- Tổ VP 

VI. Quản Lý: Chỉ đạo các hoạt động; Ra quyết định kiểm tra NBTH 

các cuộc còn lại  

Trong 

tuần  

LĐT 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý của LĐT, chuẩn bị đón đoàn kiểm 

tra phòng 

Trong 

tuần  

LĐT 

Cập  nhật thông tin thông báo zalo hàng ngày  Trong 

tuần  

LĐT 

Chủ trì cuộc họp HĐSP  Thứ hai  PHTPTr 

Họp chi bộ sau thời gian họp HĐSP  Thứ hai Bí thư  



*Đánh giá kết quả :        
         Hộ Hải, ngày 02/03/2023 

                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG  

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

                                                                     

 

 

 Nguyễn Trọng Thiện    
         

 


