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               KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 2/ 2022 

 

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 lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2/1930 - 3/2/2022.  

II/ Công tác lãnh đạo:  

1/ Công tác đảng: Tiếp tục tham mưu với Chi bộ quan tâm xác minh hồ sơ của quần 

chúng Hồ Viết Hiếu nhằm phát triển đảng. 

2/ Chuyên môn: 

-  Tham gia thi HSG lớp 9 cấp thị xã. 

 -  Duy trì nề nếp dạy và học đúng tiến độ chương trình. 

 - Tham gia kỳ thi GVCN giỏi cấp thị xã. 

 -  Xây dựng kế hoạch thi IOE cấp tỉnh (Nếu có HS); 

 -  Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra. 

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo. Thông qua 

đó giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

3. Công tác chủ nhiệm:  

- GVCN tăng cường công tác bám lớp, báo cáo kịp thời về phụ huynh đối với học 

sinh vắng học không lí do. Phối hợp với Chuyên trách phổ cập, BCH hội cha mẹ học 

sinh vận động học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có hiện tượng bỏ học tiếp 

tục đến trường, giảm thiểu học sinh bỏ học. 

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ theo quy định. 

- tích cực tuyên truyền đến phụ huynh tham gia mua bảo hiểm y tế.  

4/ Xử lý văn bản qua Emai nội bộ: kịp thời, không để chậm trể. 

5/ Phổ cập:  Thực hiện tốt công tác điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập theo kế 

hoạch của phòng giáo dục. Thực hiện tốt công tác vận động học sỉnh đến trường. 

6/ Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể: 

6.1/ Công đoàn: Phối hợp tốt cùng nhà trường trong các hoạt động. Tích cực động 

viên công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trực tết. Thăm hỏi công đoàn viên kịp 

thời. Tổ chức chuyên đề tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. 

6.2/ Đoàn Thanh niên và đội TNTP Hồ Chí Minh:  

Đội: Tích cực chăm sóc bồn hoa và vườn cây thuốc nam. Phối hợp với chuyên môn 

xây dựng kế hoạch trải nghiệm sáng tao “Mừng Đảng, mừng xuân”. Tăng cường 

công tác kiểm tra nề nếp tác phong học sinh. Duy trì tập thể dục giữa giờ và tập dân 

vũ. 



                                                                      

 

Đoàn:  Chỉ đạo Đội TN thực hiện tốt công tác đội. Chuẩn bị chương trình văn nghệ 

giao lưu với Đại đội kết nghĩa. 

7/ Y tế học đường: 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, tham mưu kịp thời về BGH để 

có biện pháp khắc phục những tồn tại.  

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid 19 và các dịch bệnh. 

8/ Thiết bị và thư viện: Sắp xếp ngăn nắp khoa học tủ sách cũng như các trang thiết 

bị dạy và học. Thường xuyên lau chùi các thiết bị, tủ sách kịp thời.  

 9/ Tài chính: 

  Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 đến toàn thể cán bộ viên chức.  

 10/ Vệ sinh môi trường, an ninh trật tự: 

Duy trì tốt công tác giữ gìn vệ sinh lớp học. Giáo dục học sinh biết giữ gìn của công.  

Bảo vệ thực hiện nghiêm túc trực cơ quan. CBVC tham gia trực tết theo kế hoạch đã 

phân công. 

11/ CSVC – Lao động: 

-  Sửa chữa cơ sở vật chất tại các lớp học kịp thời. 

- Lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ trước và sau tết. 

III/ Tổ chức thực hiện: 

PHT, Các tổ trưởng, các bộ phận bám sát kế hoạch tháng 2 của nhà trường để 

triển khai và thực hiện.  

Trên đây kế hoạch công tác nhà trường tháng 2/2022. Đề nghị CBVC nghiêm 

túc thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
- PHT,TTCM,TPTĐ (T/hiện)                                                                                                            

- CTCĐ, Đoàn TN (Phối hợp) 

- Zalo hội đồng SP                                                                                              

-  Trang Web nhà trường                                                                                                 

- Lưu VT(1), HT(1)            HUỲNH THỊ ĐÂY  

 

 

 

 

 

 

 


