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Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 8/4  8/4 

Chiều 9/4  9/4 

 

                                              CÔNG TÁC TUẦN T/g thực 

hiện 

N.P/ trách 

I. Tư tưởng -nền nếp:   

 

Trong tuần 

LĐT 

YT, TPT 

CĐ, BNN 

GVCN 

GVBM 

Tuyên truyền ngày 03/02: kỷ niệm 93 năm TLĐCSVN  

- Thực hiện văn hoá ứng xử, thực hiện tốt trường học Xanh-Sach-

Đẹp, ATTH. 

- Duy trì sĩ số, ổn định nền nếp sau khi nghỉ tết 

- Giáo dục Hs thực hiện tốt ATGT đường bộ và đường sắt. 

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn trong chương trình học Kỳ II . 

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. 

  

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 

UBND tỉnh Ninh Thuận về Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của UBND 

tỉnh tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 57-CT/TU 

ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm 

việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

  

- 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 võ chai, 

bị nilon, họp đựng cơm , bao bì thức ăn …. Tạp 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….) 

  



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 trong tiết SHL  

ngày 10/02/2023 cho khối 6,9 như sau: Lao động khoảng 20 phút thời 

gian còn lại về các lớp SHL/HĐTN cụ thể như sau:  lớp 9/1VS phía 

bắc trước cổng trường chủ yếu tưới cây; 9/2 VS phía nam trước cổng 

trường chủ yếu tưới cây; 9/3 Vs khu vực nhà kho phía sau phòng thiết 

bị (chủ yếu dãy cỏ); 9/4 VS khu vực nhà xe HS dãy cỏ phía nam (khu 

vực các phòng tháo gỡ); 6/1: lượm rác, tưới nước trong  các bồn cây 

sân trước; 6/2 lượm rác, tưới nước trong  các bồn cây sân sau; 6/3  VS 

dãy cỏ sân đất khu bể bơi; 6/4 lượm rác phía sau từ phòng số 1 đến 

phòng 10 các GVCN 08 lớp 6,9 phải có mặt để hướng dẫn các Em ; 

Các GV hỗ trợ cho khối 6,9  như sau: Vị ; Thiện; V. Khoa; Kha; B. 

Khoa; GV trực nề nếp. 

  

II. Dạy và học:    

Thực hiện TKB tuần 20 mới kỳ II có thay đổi chuyên môn (lý do: Cô 

Hạnh xin nghỉ bệnh 01 tháng; phòng dạy Nhạc, Tin trùng lập các 

lớp…..); phê ký SĐB xóa tuần 21 sửa lại tuần 20 trên chân đầu 

trang...). 

Tuần 20 GVBM 

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

- 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 

Tích cực tham gia các cuộc thi GVCNG; GVDG; HSG tỉnh   

- Họp tổ chuyên môn   Thứ hai  

III. Thông báo các cuộc họp    

- Họp tổ chuyên môn thứ Hai (14g00 ngày 06/02/2022) nội dung: 

Họp tổ nhận xét thực hiện hoạt động dạy học  HKI, và đề ra phương hướng, 

biện pháp học kỳ II, nhất là các môn chất lượng thấp có tiêu chí rõ ràng …. 

Phân công sinh hoạt KNS vào tuần 20 (6/02/2023), và xây dựng chuyên đề 

2;  thể nghiệm chuyên đề 2 vào tuần 22  

-Triển khai các VB, BD chuyên môn… 

14g00 

ngày 

06/01/2021 

 

 

 



-TCM phân công sinh hoạt ngoại khóa KNS, lập KH, phân công người 

thực hiện (dẫn C.Tr, nội dung, chụp ảnh, trật tự...) thời gian thực hiện tuần 

25 . Nội dung: Tổ TN/Nhóm Sinh-CN-Tin- TD: Phòng tránh đuối nước và 

Phòng tránh rượu bia, thuốc lá (K6); Nhóm Toán- Lý-Hóa: Phòng tránh ma 

túy và HIV/AIDS (K7); Tổ XH/Nhóm Sử-Địa-CD-Anh: Phòng tránh 

TNTT và ứng phó với tình huống căng thẳng (K8); Nhóm Văn- MT-Nhạc: 

Sức khỏe SSVTN và Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em (K9). Thời gian 

cụ thể thực hiện từng khối: chiều thứ 5: K6; chiều thứ sáu: K9; sáng  thứ 

năm : K7; sáng thứ sáu: k8. Địa điểm tại Hội trường 

 

 

- Phân công lãnh đạo  sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ xã hội thầy Thiện; 

Tổ tự nhiên thầy Vị  

  

III. Chủ nhiệm:    

 

    GVCN 

Nhắc CBL chép TKB tuần 20  phổ biến cho lớp thực hiện tốt các 

tiết học chéo buổi  

Thứ  

sáu,tuần 19 

Nhắc HS thực hiện nghiêm túc nội qui trường lớp, giữ vệ sinh 

chung,bảo vệ của công 

Trong tuần 

Nhắc Hs hoàn thành Kế hoạch nhỏ 

GVCN có giải pháp tối ưu hạn chế HS bỏ học và báo cáo hàng ngày cho 

GV CTr PC những HS bỏ học có lý do . 

 

-Nhắc Hs bảo quản cơ sở vật chất, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cảnh quan 

trường học, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn phòng chống cháy 

nổ và phòng tránh tai nạn thương tích cho HS; nhắc HS khóa cửa, tắt điện 

quạt khi ra về, xuống chào cờ, xuống học ở các phòng chức năng; không 

viết vẽ lên bàn ghế, vách tường, không sử dụng bút xóa; thực hiện tốt nội 

qui trường lớp. 

 

- GVCN 9 lập Ds đội viên ưu tú ( HK: khá, tốt; HL: Khá, giỏi ) → học lớp 

Cảm tình Đoàn. GVCN nộp DS cho Bí thư chi đoàn (Tình) 

 

IV. Đoàn thể:    

- Phát động viết thư UPU lần thứ 52   Hết hạn 

đầu tháng 3 

TPT, GV 

Văn, 

GVCN 

V. Kiểm tra NB trường học: (TX) trang trí lớp học,cây cảnh, bảng 

đăng ký thi đua 

Trong tuần  TPT, 

BNN, LĐ 

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

- P/c chuyên môn –TKB tuần 20 Tuần 19  PHT 

- Chỉ đạo kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra thường xuyên theo kế 

hoạch  

Trong tuần HT 



- Chỉ đạo các hoạt động; các tin khác gởi qua zalo NTB  Trong tuần LĐT 

*  Đánh giá kết quả :                                                       Hộ Hải, ngày ngày 02 tháng 02 năm 2023 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                               

 

             Nguyễn Trọng Thiện  


