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I/Công tác chính trị, tư tưởng 

Tuyên truyền và phát động phong trào đến CBGV-NV và học sinh thi đua dạy tốt, 

học tốt. Mỗi đảng viên, GV, NV là một tuyên truyền viên trong công tác truyền 

thông về phòng chống dịch Covid 19. Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, 

tính an toản của vaccine và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau 

khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến 

dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.   

II/ Công tác lãnh đạo: Tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trong tâm chủ yếu sau: 

1/Công tác chuyên môn: 

- Phát động phong trào chuyên môn: “Tiết ôn tập hay và hiệu quả”. Trong mỗi tiết ôn 

tập sẽ được GV thu âm và gửi lại cho HS trong đợt ôn tập học kỳ I.  

-  Tổ chức thi HK I an toàn và hiệu quả, đúng tiến độ chương trình. 

- Hoàn thành tổng kết điểm, báo cáo chất lượng 2 mặt. 

-  Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ trường học, nộp báo cáo về phòng giáo dục.  

 - Phân công chuyên môn giảng dạy học kỳ 2. 

 - Chuyên môn chuẩn bị sổ đầu bài HK II kịp thời. 

 - Chuẩn bị tốt cho thi HSG lớp 9. Hoàn thành hồ sơ thi học sinh giỏi khối 9 nộp về 

phòng giáo dục kịp thời đúng quy định. 

-Tham gia thi HSG IOE cấp thị xã qua mạng đối với môn tiếng Anh. 

- Duy trì hoạt động NGLL theo kế hoạch. 

- Các tổ CM tiến hành họp rút kinh nghiệm về những tồn tại trong công tác chuyên môn, 

tập trung phân tích, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại ở HK I.  

2/ Công tác phổ câp: Tổng hợp danh sách học sinh có hiện tượng bỏ học, Phối hợp với 

GVCN xây dựng kế hoạch vận động học sinh có hiện tượng bỏ học trở lại trường. Hoàn 

thành cập nhật công tác phổ cập kịp thời theo chỉ đạo của PGD. 

3/ Công tác chủ nhiệm: 

- GVCN chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả đánh giá xếp loại 2 mặt của từng học sinh 

trong cuộc họp phụ huynh học sinh lớp. Làm tốt công tác vận động PHHS ủng hộ quỹ 

khuyến học năm học 2021 – 2022. 

- Tiếp tục đôn đốc HS tham gia mua bảo hiểm y tế và nộp các loại quỹ HK I về nhà 

trường. 

4.Công tác phối hợp:   

4.1. Công Đoàn trường:   



Nhà trường Phối hợp với Công Đoàn Thực hiện tốt công tác xây dựng khối đoàn 

kết nội bộ trong nhà trường. Chuẩn bị tốt nhất cho sơ kết học kỳ I. Vận động ủng hộ tết 

vì người nghèo. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. 

4.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:   

 - Đoàn TN: Xây dựng chương trình hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp. 

 - Đội TNTPHCM: phối hợp tốt với y tế học đường thực hiện trực kiểm tra khi đón hoc 

sinh trở lại trường. Phát động phong trao trang trí lớp học, tích cực chăm sóc bồn hoa và 

vườn cây thuốc nam. Tiếp tục phát động phong trào giúp đỡ bạn cùng đến trường… 

4.3 Chi hội khuyến học: Tích cực vận động CBVC, PHHS, các cá nhân trên địa bàn 

phường ủng hộ quỹ khuyến học năm học 2021- 2022. 

5.Tài chính: 

- Thực hiện tốt công tác thu các loại quỹ theo kế hoạch của nhà trường: Cẩn thận, chính 

xác, báo cáo kịp thời. 

- Kế toán hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản năm 2021 nộp về Hiệu trưởng phê duyệt 

trước ngày 05/01/2022. Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. 

6. Vệ sinh môi trường: ban lao động lên kế hoạch vệ sinh lao động kịp thời đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường. 

7. An ninh trật tự: Bảo vệ cần tích cực trực 100% nhằm đảm bảo an ninh trong nhà 

trường, đặc biệt trong các ngày lễ tết.  

Khắc phục tồn tại: tắt điện không đúng quy định. (Buổi tối bật điện từ 18h, buổi sáng 

tắt điện chậm nhất từ 6h)  

 8. CSVC: 

Trang bị các dụng cụ thiết yếu về công tác phòng chống dịch khi đón học sinh trở lại 

trường. Sửa chữa nhỏ công trình nhà vệ sinh của GV, học sinh. 

9/ Y tế học đường, thư viện, thiết bị: 

9. 1 Thiết bi: Thường xuyên kiểm tra lau chùi và sắp xếp ngăn nắp thiết chuẩn bị cho 

học trực tiếp. 

9. 2 Thư viện: Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc nhằm thu hút bạn đọc về với thư 

viện. (Trực tuyến và trực tiếp) 

9. 3 Y tế học đường: Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chuẩn bị đón HS trở lại 

trường. Tham mưu kịp thời các thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch. 

Trên đây là kế hoạch nhà trường tháng 01/2022. Đề nghị tất cả CBVC nghiêm túc 

thực hiện. 

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- PHT,TTCM,TPTĐ (T/hiện)                                                                                                      
- CTCĐ, Đoàn TN (Phối hợp)  

 - Zalo hội đồng SP  

-  Trang Web nhà trường                                                                                                 HUỲNH THỊ ĐÂY 

 - Lưu VT(1), HT(1) 
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