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                                     CÔNG TÁC TUẦN 

Thời gian 

thực hiện 

Người phụ  

trách 

I. TƯ TƯỞNG NỀN NẾP:    

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

chống ma túy , những tác hại ma túy, đặcbiệt là ma túy tổng hợp, các thủ 

đoạn của tội phạm ma túy theo văn bản 287/KH-UBND huyện Ninh Hải 

Tiết chào 

cờ 

GVCN  

GVCN  

LĐT 

TPT 

GVCN 

- Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT gắn với 

công tác phòng, chống các dịch bệnh   

Tiết chào 

cờ 

- Tiếp tục giáo dục học sinh lòng biết ơn đối với thầy cô giáo qua các câu 

ca dao: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”. 

  

Trong tuần 

- Thực hiện văn hoá ứng xử, xây dựng phòng học thân thiện, HS tích cực. 

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, giữ gìn nhân cách, 

đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, nơi ở,  trong cơ quan. 

- Tuyên truyền các văn bản cấp trên  về công tác  triển khai các tiêm đủ 

liều văc xin Covid-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh.  

Tiết chào 

cờ 

GVCN  

- Thực hiện Kế hoạch “Ngày pháp luật” năm 2022 của UBND huyện;  Trong tuần CB/VC  

- Hướng dẫn HS và phụ huynh cài phần mềm VneID,… đăng ký, sử dụng 

tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tải và cài đặt ứng dụng 

VneID để đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1, 

(Hiện nay ứng dụng VneID đã được đưa lên 02 kho ứng dụng AppStore 

và CHPlay để người dân tải, cài đặt và sử dụng). Vận động người thân, 

gia đình sử dụng các tiện ích trên Công dịch vụ công quốc gia và thực 

hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. 

Lồng ghép 

tiết SHL và 

tiết tin học  

GVCN + 

Đăng + 

Nhanh+ 

Thuận  

II. DẠY VÀ HỌC:    

- Ngày thứ Hai 7/11/2022 tất cả HS khối 6,7,8,9  học buổi sáng  

Theo TKB tuần 10 (gởi qua zalo)  

Phân công phòng học như sau:  

08/11/2021  



P1: 6/1;  P2: 6/2; P3: 6/3; P4: 6/4; P5: 9/1;P6: 9/2; P7: 9/3; P8: 9/4; 

P T. Anh: 8/1; 7/4; 7/3; P9: 8/2; P10: 8/3, 7/3 , 8/3;  P11: 8/4; P 

nhạc: 7/1; 8/3; 8/2; P12: 8/1; P Tin: 7/3, 7/2; PMT: 7/2, 7/2, 7/4  

PHT: 7/4, 7/1,7/1 

- Chiều thứ bảy tất cả HS khối 6,7,8,9  học buổi chiều  

Phân công phòng học như sau: 

P1: 8/1; P2:  8/2; P3: 8/3; P4: 8/4 ,7/2. P5: 6/1; P6: 6/2; P7: 7/3, ; 

P8: 6/3,; P9: 9/1; P10: 9/2; P11:  9/3; P12: 9/4; PMT: 8/2, 7/1; P T. 

Anh:  7/4,7/3; PHT: 6/4; P. Tin: 7/1, 7/4; P Nhạc : 7/2, 8/4  

Kiểm tra chung tiết 4 + 5 gồm các môn như sau:  

K 6: Anh, CN;  K7: Anh, Sinh; K8: CN, Anh; K. 9 :Địa, Anh. 

- Sáng thứ Bảy lao động toàn trường : “Ngày thứ Bảy Xanh” kế 

hoạch gởi qua zalo … 

7g030 

phút ngày 

12/11/2022 

 

- Chiều thứ hai Hội thao TDTT toàn trường   14g00 

ngày 

07/11/2022 

 Tuấn+ 

Kha+ Châu 

- Chiều thứ hai họp chi bộ (Đánh giá cuối năm theo các biểu mẫu)  15g00 

ngày 

07/11/2022 

Tất cả 

Đảng viên   

 - Phân công GV coi kiểm tra Chiều Thứ bảy kiểm tra đề chung (Tiết 4,5)  

K. Oanh, Ánh, Nhường, V. Sương; Đăng, Nhanh; N. Phương, T. Minh; 

Hòa; K. Hạnh; Phượng; Châu; X. Hoa; D. Sương; X. Hoa; Mịn  

12/11/2022  GVBM 

phân công  

- Chuẩn bị đề kiểm tra tuần 11 (dự kiến kiểm tra đề chung chiều thứ hai 

vào lúc 13g30 phút đến 15g 00 ngày 14/11/2022: k.6 Văn (40,41) ; k.7 

Toán (18 đ,18h);   k.8 Toán (17 đ,17h); k9. Văn (51,52) ;  

- 15g00 thao giảng họp tổ   

14/11/2022 GVBM 

phân công 

- 15 g 00 ngày 14/11/2022: Chấm Hội thi Khéo tay Hay làm chủ đề 

năm học 2022-2023  “ Sử dụng rác thải tái chế thành đồ dùng học 

tập, sinh hoạt và trang trí lớp học thân thiện môi trường” 

a) Ban tổ chức: - Thầy Nguyễn Trọng Thiện; Nguyễn Thị Mịn- Cô Trần 

Thị Đăng Châu  -  Cô  Nguyễn Thị Tình; Ông Nguyễn Văn Hiền, Cô Đỗ 

Thị Ngọc Thuận    

b) Ban giám khảo:  Cô Phạm Thị Hòa Cô Nguyễn Chế Kim Hạnh  - Cô 

Phan La Thu Minh, Cô Nguyễn Thị Lành, Ông Nguyễn Văn Hiền                 

  

III. CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG   



- Nhắc nhỡ thí sinh chuẩn bị tốt tiết thi thực hành GVDG và GVCNLG 

theo kế hoạch đã gởi qua zalo cho các thành viên  ( TT gặp Nương lấy 

các biểu mẫu chấm)  

Hàng tuần TT + 

GVBM dự 

thi phân 

công 

- Nhắc nhỡ  02 Tổ trưởng  chuẩn bị đăng ký nộp hồ sơ ý tưởng sáng tạo 

khoa học cho hội đồng giám khảo chấm thẩm định bao gồm các nội dung: 

+ Đối với ý tưởng sáng tạo thuộc dự án kỹ thuật: Lựa chọn nội dung, xác 

định vấn đề cần giải quyết, đề xuất giải pháp thiết kế sản phẩm, dự kiến 

ứng dụng sản phẩm trong thực tiễn. 

+ Đối với ý tưởng sáng tạo thuộc dự án khoa học: Lựa chọn nội dung, xác 

định vấn đề cần giải quyết, đề xuất phương án nghiên cứu, dự kiến ứng 

dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. 

Các ý tưởng được hội đồng giám khảo tuyển chọn sẽ tham gia tiếp cuộc 

thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.  

  

- Thực hiện Công văn số 2331/SGDĐT-NVDH ngày 26/9/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ 

chức cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2022-

2023;  Công văn số 2331/SGDĐT-NVDH ngày 26/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc 

thi KHKT các cấp dành cho học sinh 

trung học năm học 2022-2023 

Thời gian tổ chức: hoàn thành và gửi đăng ký đề tài dự thi về Phòng Giáo 

dục trước ngày 20/11/2022. Gửi bản cứng đồng thời gửi bản mềm qua 

email nguyenmai.phongninhhai@ninhthuan.edi.vn. (có File đính kèm qua 

mail  PHT trước ngày 18/11/2022 )  

 TT 

- Tiếp tục vào Office 365  theo địa chỉ mail cá nhân nhà trường đã phân 

quyền cho TT chuyên môn kiểm tra, theo dõi giáo án điện tử cá nhân 

trong các thành viên trong Tổ đúng theo tinh thần hướng dẫn của công 

văn cấp tren về kiểm tra thường xuyên  thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ 

năm học, theo dõi báo cáo cho lãnh đạo 

Hàng tuần TT 

Xét thi đua đợt 1 vào thứ hai  tuần 11 + SHCM theo qui định lần 2 trong 

tháng ( có báo cáo về mail hay zalo PHT để tổng hợp báo cáo) hạn cuối 

ngày 15/11/2022  

Tuần 11  

IV. PHỔ CẬP, GIÁO VỤ   

- Hoàn thành cập nhật phần mềm sổ theo dõi PC, cập nhật giáo vụ theo 

nhiệm vụ; theo dõi sĩ số HS báo cáo  

 Trong 

tuần  

 Hóa  

III. CHỦ NHIỆM:    

- Nhắc nhỡ động viên  nộp BHYT, BHTT, các loại quỹ, tiêm văc xin  Tiết SHL   



- Truyên truyền HS khi ăn, uống các vật dụng chai, bị nilong, họp 

cơm bỏ vào thùng chứa rác ; không vứt bừa bãi; Đi ngang gặp rác 

bỏ vào nơi qui định ; cờ đỏ theo dòi xét thi đua Em nào không thực 

hiện vệ sinh môi trường …. 

  

- Thường xuyên kiểm tra SS, sách vở Hs có ghi chép bài , làm bài tập , 

nhắc Hs luôn tham gia hoạt động học khi giáo viên giao nhiệm vụ trong 

quá trình dạy học để có điểm thường xuyên, nhắc Hs thực hiện nghiêm 

túc nội qui của phòng học 

Trong tuần   

 

- Tăng cường phối hợp với GVBM, TPT, BNN theo dõi HS vắng học, Hs 

hạn chế về năng lực và phẩm chất để nhận xét trên hệ thống QLGD (nếu 

có)   

Trong tuần  

- Thông báo các cuộc thi do Đoàn + Đội xây dựng kế hoạch  Trong tuần  GVCN + 

TPT 

- Thông báo thực hiện kế hoạch nhỏ do Đội phát động ( nếu có)  Trong tuần  TPT lên kế 

hoạch + 

GVCN 

thông báo 

Hs thực 

hiện  

- Sơ kết tiết học tốt, tuần học tốt, tuần thực hiện tốt NQ (tuần 1- tuần 10). 

Sơ kết - Tổng phụ trách nộp sơ kết đợt I vào: ngày 14/11/2022 

GVCN nộp 

sơ kết đợt I 

12/11/2022 

 

 

- Xếp hạnh kiểm đợt I (12/11- tiết SHL) nộp cho TPT hạn cuối 

13/11/2022 qua zalo  

Tiết SHL  

VI. CÁC BỘ PHẬN VĂN PHÒNG, ĐOÀN THỂ :   

- Các trưởng ban đoàn thể nộp báo cáo sơ kết thi đua đợt I cho P. hiệu 

trưởng phụ trách qua mail hạn cuối: ngày 17/11/2022  

17/11/2022 ĐT 

- Phối hợp với TPT xét HK đợt 1 chuyển cho GVCN vào SCN tuần 11 19/11/2022  

 - Họp hội đồng thi đua khen thưởng vào 15 g00 ngày 21/11/2022 

(chiều thứ hai tuần 12)  

Tuần 12  Thành 

phần theo 

QĐ 

Tổ chức các cuộc thi theo thông báo buổi họp hội đồng , có gởi qua mail  Trong tuần  Nhanh + 

Châu + 

GVCN 



Tham gia thi về ATGT quốc gia  năm 2022;  (Gửi kèm văn bản  số 

2617/SGD- NVDH ngày 21/01/2021 của sỏ GDĐT Ninh Thuận  Qua zalo 

NTB  toàn thể GV/NV  

 GV/NV 

tham gia  

- Tuyên truyền qua zalo, Facebook dịch bệnh nhất là “bệnh sốt xuất 

huyết”,  phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn vệ sinh thực 

phẩm ; các bệnh đường ruột  

Trong tuần Khoa  

- Kiểm tra các lớp nộp các khoản qua QLGD   Trong tuần  LĐ  

- Tổ VP, TVTLHS, YT-CTĐ , TDTT, VN… hoạt động theo kế hoạch.  Trong tuần Đoàn thể 

- Kiểm tra sư phạm giáo viên theo quyết định   Trong tuần  Thành 

phần theo 

QĐ   

- Hoạt động theo kế hoạch đề ra, xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động  

theo các văn bản của cấp trên chỉ đạo  

Trong tuần Đoàn, Đội, 

TVHĐ 

- Cho học sinh thể hiện bài  thể dục sáng ; Giữa buổi  Tiết TD  GV  dạy  

TD 

VI. QUẢN LÝ: Chỉ đạo các hoạt động Trong tuần  LĐT 

- Chỉ đạo kiểm tra đề chung Trong tuần  LĐT 

- Kiểm tra NBTH cuộc 3: Kiểm tra hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn Theo QĐ PHTPTr 

- Thông báo gởi văn bản hàng ngày trên zalo, mail trường Trong tuần  LĐT 

 

 * Đánh giá kết quả :                                                        Hộ Hải, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

            

             Nguyễn Trọng Thiện 


