
KẾ HOẠCH TUẦN 2 

(Từ ngày: 12/9-17/9/2022) 

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường” 

 Trực  

tuần 

Lao động Trực chuông 

Sáng 8/2  8/2 

Chiều 9/2  9/2 
 

CÔNG  TÁC  TUẦN Thời gian T/h 
Người 

P/trách 

I. TƯ TƯỞNG-NỀN NẾP: 

- Tiếp tục truyền truyền Luật giao thông; quy định về An toàn giao 

thông theo các bản cấp trên  

- Thực hiện Công văn số 4489/UBND-NC  ngày 23/8/2022 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Hải về việc báo cáo kết quả thực 

hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 

99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác PCCC và CNCH, Công 

văn Số: 1206 /PGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của phòng Giáo 

dục Đào tạo; Công văn số 1956/SGDĐT-NVDH ngày 17/8/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn 

triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT và Kế 

hoạch số 2367/KH-UBND; Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 

04 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện về việc triển khai 

“Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục” trên địa bàn huyện Ninh Hải; Công văn số 1346/CAT-

PC07, ngày 16/8/2022 của Công an tỉnh Ninh Thuận; công văn 

Số: 1192 /PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2022  của phòng Giáo 

dục Đào tạo: Trường đã báo cáo số 73/BC-NTB V/v  PCCC, CNCH  

theo  đề cương  

 - CV 1821/KSBT-KSBTN V/v học trực tiếp nhưng đảm bảo phòng 

chống dịch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Nhất là công tác 

phòng chống dịch COVID 19 trong tình hình mới, công tác tiêm 

đủ liều và mũi 4 văc xin    
- Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến 

trường” 

 

Triển khai 

trong tiết chào 

cờ, tiết SHL, 

SHCM 

Trong tuần 

 

P.HTPtr 

TPT 

- Thực hiện nếp sống văn minh, nói lời hay làm việc tốt; Bàn giao tài 

sản cho lớp  

- Bảo vệ của công, không vẽ viết bậy lên pa nô, áppíc; không vứt rác 

bừa bãi, ăn uống đúng chỗ, giữ gìn vệ sinh chung (tiểu tiện, đại tiện 

đúng nơi qui định ). 

- Thực hiện nghiêm túc nội qui trường lớp. 

Trong tuần 

 

HS các lớp 

TPT 

 

BNN 

GVCN 

II. DẠY VÀ HỌC: 

Học TKB mới tuần 2  Thứ Hai, Ba TPTr + Tr 



Lưu ý Thứ Hai: Tiết chào cờ chỉ chào cờ nghi lễ 10 phút; nhận xét thi 

đua 5 phút; thời gian còn lại Lớp 8,9 SHĐ theo chủ đề của Đội TNTP 

HCM (mỗi ngày 01 câu chuyện hay …..;) lớp 6 sinh hoạt dưới cờ hình 

thức trải nghiệm HN theo chủ điểm “Xây dựng truyền thống nhà 

trường” với nội dung “Tìm hiểu truyền thống nhà trường: (theo 

trang 16 bảng 3 SGV HĐTNHN) TPPCtr (tiết 4), lớp 7 sinh hoạt 

dưới cờ hình thức trải nghiệm  theo chủ điểm “Xây dựng truyền 

thống nhà trường” với nội dung “Tìm hiểu truyền thống nhà 

trường: (theo trang 16  đến trang 20 bảng 3 SGV HĐTNHN địa 

chỉ http://www.nxbgd.vn/) TPPCtr (tiết 4)   

  

Tiết SHL 6,7 chỉ thực hiện công việc hành chánh 15 phút rồi thực hiện 

hình thức trải nghiệm HN theo bảng 4 trang 23 (Tiết PPCTr 3,6) ; tiết 

có trong TKB phân công chuyên môn thì dạy học theo chủ đề 1 trong 

SGK lựa chọn nhà xuất bản (Tiết PPCTr 2,5) 

ban VN + 

NN + 

GVCN 

phân công 

- HS chuẩn bị tốt bài tập, sách vở, mẫu vật thực hành …trước khi đến 

trường 

Hàng tuần GVBM 

II. HỌP TỔ CHUYÊN MÔN chuyển tuần 03    

III. CHỦ NHIỆM: 

Nhắc HS chép TKB mới tuần 2 (Thứ hai có 05 tiết)  GVCN 

Thông báo cho HS 6 liên hệ Thư viện mượn tài liệu giáo dục địa 

phương, nhắc HS giữ gìn cẩn thận cuối năm trả lại cho Thư viện làm 

tủ sách dùng chung . Em nào làm hư hỏng, mất thì bồi thường tiền 

theo giá hiện hành thời điểm để mua lại cho em khác dùng (thời gian 

thứ Tư tuần này)  

 GVCN 

 - Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc nội qui trường lớp. Trong tuần GVCN 

- Hướng dẫn HS Sinh hoạt Văn nghệ: thứ 2,6; truy bài đầu buổi: thứ 

3,5; đọc báo:4,7; tập TD buổi sáng (6g45); giữa giờ buổi chiều  

- Nhắc HS nộp các khoản tiền theo qui định nhất là BHYT, BHTT  

đợt I; trong tháng 9 tạm thời thu tiền mặt (vì ngân hang chưa kết nối 

phần mềm QLGD  

Hàng tuần 

 

GVCN 

TPT, BNN 

- Đăng ký đôi bạn cùng tiến nộp cho TPT (tên Hs và ĐTBcn,HL-HK 

cuối năm) 

16/9/2022 GVCN 

- Nhắc Hs nghèo, cận nghèo pho to nộp sổ (có công chứng) và đơn để 

được miễn-giảm học phí và được hưởng trợ cấp học tập (hộ nghèo 

mới nhận trợ cấp). Hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 phải được đóng 

dấu vào năm 2022) . 

- Hs nghèo, cận nghèo miễn nộp BHYT→ photo thẻ nộp cho GVCN. 

(nộpthẻ BHYT cho cô Khoa, nộp đơn miễn giảm học phí cho cô 

Quỳnh KT). 

19/9/2022 

 

 

GVCN 

- Nhận danh sách lớp, ổn định tổ chức → kiểm tra học bạ, đối chiếu 

danh sách lớp tại VP, trang trí lớp học, cho HS tóm tắt lý lịch để ghi 

SCN...;  

Tuần 2 từ ngày 

12 - 16/9/2022) 

GVCN 

- Báo cáo sĩ số hàng ngày có lý do rõ ràng báo cáo ra xã phối hợp vận 

động  
Hàng ngày GVCN 

IV.ĐOÀN THỂ: 

http://www.nxbgd.vn/


Phân công sinh hoạt đội TNTPHCM  Thứ sáu , bảy  Cô Châu 

- Phân công đội cờ đỏ trực sáng , chiều  Trong tuần Cô Châu 

- Tiếp tục truyền truyền Luật giao thông; quy định về An toàn giao 

thông, nâng cao chấp hành pháp luật nhà nước trong CB/GV/NV và 

học sinh theo công văn số 1305/BCĐ ngày 10/9/2021Triển khai 

“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” 

Trên loa đài 

phòng đội 

TPT phân 

công 

- Các lớp tiến hành đăng ký tuần học tốt, tuần thực hiện tốt nội qui  Hàng tuần TPT 

- Ổn định nền nếp (thể dục, SH 15p, tác phong HS , đội cờ đỏ ….) 

- Chuẩn bị nội dung, nhân sự cho đại hội Liên đội. Vào tuần 5: 14g00 

(03/10/2022)                                                                                                    

Trong tuần BNN,TPT, 

GVTD 

- Kiểm tra việc thực hiện 5k phòng chống dịch bệnh COVID; công tác 

tiêm văc xin trong tình hình đang diễn biến phức tạp; vệ sinh MT, KTr 

và ghi nhận Hs K0  đội mũ BH khi đi xe đạp điện. 

Trong tuần TPT, BNN, 

Y tế 

- Lên kế hoạch; Kiểm tra các lớp trồng và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh; theo dõi lớp bị phạt LĐ 

Trong tuần H. Hạnh 

- Giáo viên kiêm nhiệm “Tư vấn tâm lý học sinh” xây dựng kế hoạch 

hoạt động , tạo tài khoản  Facebook, Zalo và thông báo đến HS để HS 

chia sẻ , hàng tháng báo cáo cho LĐ trong buổi họp hội đổng sư phạm  

Hàng ngày Thuận 

-Thư viện-Thiết bị, Văn thư, kế toán, GVCtr hoạt động theo KH đề ra  Trong tuần Tổ VP 

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

- Phát động thi đua đợt I: giao cho CN thông báo trong tiết SHL  Thứ bảy LĐT 

- Thông tin mới hay có điều chỉnh kế hoạch tuần trong tuần LĐ  

sẽ cập nhật thêm qua Zalo trường và mail THCS Nguyễn Thái 

Bình  

Hàng giờ LĐT + VP 

 

*  Đánh giá kết quả :                                             Hộ Hải, ngày ngày 09 tháng 9 năm 2022 

                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG 

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

       

 

                                                                                                         Nguyễn Trọng Thiện 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


