
KẾ HOẠCH TUẦN 19 (tiếp theo học kỳ II) 

Từ ngày: 30/01/2023 đến 04/02/2023 ) 

Chủ điểm :  Mừng Đảng Mừng Xuân 

 
Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 8/3  8/3 

Chiều 9/3  9/3 

 

CÔNG TÁC TUẦN 

Thời gian 

T/H 

Người   

P/Tr 

I. Tư tưởng- nền nếp:  

- SH chào cờ theo kế hoạch TPT; sau tiết chào cờ các lớp về phòng 

phân công  lau, chùi cửa sổ, bàn ghế giáo viên, học sinh, sàn phòng 

học  bằng thuốc  khử khuẩn (gặp nhân viên y tế B. Khoa nhận dụng cụ, 

thuốc) . tiếp tục đeo khẩu trang đi đến trường   

Tiết chào cờ TPT 

ĐTN 

LĐT 

CĐ 

GVCN 

BNN 

- Tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh 

như sốt xuất huyết; bệnh ngộ độc thức ăn; Covid-19 (tiết chào cờ) 

Trong tuần 

- Tiếp tục chỉ đạo duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học; tăng 

cường nắm tình hình học sinh bỏ học sau Tết, nhất là học sinh 

THCS (trích nội dung văn bản Thông báo kết luận số 1410/TB 

của Bí thư huyện ủy Ninh Hải 

 

- Thực hiện tuần 19 chính thức cho HKII (tiêu đề SĐB qua trang 

khác ghi Tuần 19 tiếp theo HKII  

Trong tuần 

- Ổn định nền nếp đầu HKII; GD học sinh thực hiện tốt nội qui trường 

lớp, thực hiện nghiêm túc ATGT, ANTT, giữ vệ sinh trường lớp. 

Trong tuần 

- Tiếp tục GD cho HS về pháp luật và phòng chống các hành vi –

VPPL.   

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc, mang thẻ khi 

tham gia công tác và giảng dạy, thực hiện QĐ 16/BGD&ĐT về quy 

định Đạo đức  nhà giáo. 

- Thực hiện các công văn của Sở ; Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc 

tăng cường phòng ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh, 

Trong tuần Tất cả 

CB/GV/N

V 

- Thống nhất ý kiến trưởng ban LĐ trường 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 …….. 

- Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác 

Hồ năm 2023; Thực hiện tốt phong trào "Ngày thứ 7 xanh", 

"Ninh Hải - chung tay bảo vệ môi trường" (trích nội dung văn bản 

Thông báo kết luận số 1410/TB của Bí thư huyện ủy Ninh Hải 

- Nhà trường phân công lao động sáng Thứ sáu 6g30 phút ngày 

03/02/2023 cho khối 8 chuyên đề: NGÀY THỨ BẢY XANH 

KẾT HỢP VỚI TẾT TRỒNG CÂY như sau: 8/1 VS phía bắc 

trước cổng trường; 8/2 VS phía nam trước cổng trường ; 8/3 Vs 

sân trước trong trường; 8/4 VS sân sau trong trường các GVCN 

04 lớp 8 phải có mặt trước 6g30 phút để hướng dẫn các Em ; Các 

GV hỗ trợ cho khối 8 như sau Đăng; C Hà; An, V. Khoa. Mỗi lớp 

cử 10 học sinh khối 8 tham gia “Tết trồng cây” cùng với Xã Đoàn 

Hộ Hải trồng.  

  

II. Dạy và học:    

- Thực hiện tuần 19 tiếp theo  chương trình học kỳ II   Tuần 19 GVBM 

- Tăng cường bồi dưỡng tăng tốc đội HS giỏi cấp trường dự thi cấp 

huyện 

Trong tuần GVBM 9 

- Thi HSG cấp huyện sáng thứ 7/ngày 04/02/2023 tại trường THCS Lý 

Thường Kiệt  

6g00 

04/02/2023 

PHT 

- Tăng cường kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch TTSPGV (hoàn thành: 

28/3/2023) 

Hàng tuần TT+GV 

- Tiếp tục hướng dẫn HS viết thư UPU lần thứ 52; Phòng + sở Giáo 

dục và Đào tạo phát động Cuộc thi sáng kiến “Đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023,    phải hoàn thành 

đúng kế hoạch  

Hàng tuần GV Văn 

CB/GV/NV 

Phê ký sổ đầu bài, giáo án HĐNGLL, Biên bản HĐNGLL khối  8,9  

như sau:  

- Tuần 19 trước tết Thứ 6 vào lúc 8g30 phút : chủ đề tháng 0.  Tuần 19 

Tiếp theo  Thứ 2 sau tết (14g00 ngày 30/02/2023): chủ đề tháng 02. 

LĐ kiểm tra giáo án, biên bản, phê ký SĐB HĐNGLL sẽ báo cáo lại 

cho HĐTĐKT  

Tuần 19 Thầy Nam 

khối 9/1,2; 

Nhường 

9/3,4 Tuấn 

khối 8 

Tích cực tham gia các cuộc thi GVCNG; GVDG; HSG; KHKT …….   

III. Chủ nhiệm:    

 - Nhắc Hs tiếp tục nộp Kế hoạch nhỏ  Hàng tuần 



- Chỉnh trang bồn hoa, cây cảnh, chăm sóc cây, hoa trong lớp học. Hàng tuần GVCN 

- Nhắc Hs viết UPU cộng điểm phong trào nếu lớp có Hs tham gia tốt TĐ Đợt III 

- Nộp danh sách đôi bạn cùng tiến (Chú ý ghi HK-HL HKI nộp TPT) Trong tuần 

- Nhắc Hs tham gia thi  HS giỏi đầy đủ ( sáng thứ bảy)   Trong tuần GVCN 9 

IV. Đoàn thể: Hỗ trợ cho hoạt động của Đội. Trong tuần Tình 

- Tiếp tục phát động phong trào vườn hoa điểm tốt, tiết học tốt, tuần 

học tốt, tuần thực hiện tốt nội qui, đôi bạn cùng tiến.  

Trong tuần TPT 

(Châu) 

- Phối hợp với BNN thường xuyên họp cờ đỏ chấn chỉnh, những sai 

phạm. 

Hàng ngày 

- Kiểm tra, nhắc nhở các lớp giữ gìn VSMT, chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. 

Trong tuần Hạnh 

- Lập danh sách học đối tượng Đoàn cho cô Tình GVCN 9 (02 mặt GD 

Xếp loại khá trở lên) 

 GVCN 9 + 

Tình 

- Tuyên truyền đuối nước, tai nạn thương tích, chỉnh trang vườn thuốc  

nam. 

Trong tháng 

- BCH công đoàn Nhắc nhở CĐV thực hiện nghiêm túc nếp sống văn 

hóa nơi công sở. Trung thực, tận tâm và có trách nhiệm trong công 

việc, vận động 04 GV tham gia hiến máu (Tuấn, Hoàng, D. Sương, 

Nam)  

Ngày 

16/02/2022 

CĐ –Mịn 

* BNN: Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm, phối hợp kiểm 

tra vệ sinh lớp học, cây cảnh của các lớp. 

Hàng ngày BNN 

*TV-TB-VT-KT: Thực hiện kế hoạch đề ra Trong tuần Tổ VP 

-Theo dõi sĩ số học sinh, cùng với GVCN vận động Hs bỏ học ra lớp. Hàng  ngày Hóa 

V. Phó hiệu trưởng: lên kế hoạch phù đạo HS yếu kém các môn yếu 

kém lớp 6,7,8 ở học kỳ I; hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ cuộc 4 

Trong tuần Vị 

VI. Kiểm tra TX:  Kiểm tra THCT, SĐB, KHGD, học BDTX… Trong tuần TTCM, 

GV 

VII. Quản Lý:  Chỉ đạo các hoạt động; các tin khác gởi qua zalo NTB  Trong tuần LĐT 

*  Đánh giá kết quả :                                           Hộ Hải, ngày ngày 30 tháng 01  năm 2023 

                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                         

                

                   

                     Nguyễn Trọng Thiện 



 


