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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2021 
 

CHỦ ĐỀ: “THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐCTẾ PHỤ NỮ 8/3, NGÀY 
THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3. 

 
I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ. 
- Tổ chức, tham gia các hoạt động mừng các ngày lễ 8/3; 26/3. Tích cực tuyên truyền giá trị văn 

hóa phi vật thể của áo dài Việt Nam; Hưởng ứng sự kiện” Áo dài-di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 
1/3 đến ngày 8/3 trong nữ CB, GV, Nv và học sinh. 

- Lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, NV thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo 
để quản lý, ổn định nề nếp, tích cực phòng chống dịch bệnh covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế. 
Đảm bảo vệ sinh an toàn trường học. GVCN sinh hoạt lớp tăng cường công tác hướng dẫn, quán triệt 
học sinh cách phòng chống dịch bệnh covid-19, tăng cường ý thức trách nhiệm đối với bản thân và 
cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế, tự theo dõi bản thân, phát 
hiện và báo cáo giáo viên khi thấy sức khỏe không bình thường báo cáo lãnh đạo (đ/c Sinh phụ 
trách) để có biện pháp sử lý. GVCN, GVBM giảng dạy các lớp không lơ là, chủ quan nếu không kịp 
thời phát hiện và báo cáo về lãnh đạo nhà trường về các trường hợp sức khỏe không bình thường của 
HS lớp mình phụ trách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Y tế nhà trường chủ động đo thân nhiệt cho 
học sinh. 

- Tăng cường giải pháp để duy trì sĩ số, hạn chế số lượng HS bỏ học ở cả ba khối đặc biệt là HS K12; 
- Tăng cường giáo dục ý thức VSMT, ATGT đường bộ, phòng chống cháy nổ, cho HS toàn trường. 
- CB, GV, HS nghiêm chỉnh chấp hành luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, nội quy, quy định 

của nhà trường; 
- Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong thời gian qua. 

    II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
- Các bộ phận, tổ, cá nhân chủ động lập kế hoạch liên quan công tác phụ trách kịp thời, đầy đủ, 

đúng quy định. 
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. 
- Hoàn thiện hồ sơ thi nghề phổ thông cho HS K12 (đ/c Bình và GV bộ môn). 
- Lập danh sách Hội đồng thi nghề về Sở (đ/c Chung). 
- Tổ chức thi nghề phổ thông ngày 19/3 theo QĐ của Sở GD-ĐT. 
- Thực hiện tốt kỷ luật lao động: Ra, vào lớp đúng giờ, nghỉ dạy phải có lý do chính đáng và phải 

kịp thời báo cáo tổ trưởng CM, BGH. 
- GV thực hiện việc soạn giảng nghiêm túc, lên lớp dạy phải có bài soạn; chấm trả bài, vào điểm 

học sinh đúng quy định.  
- GV giảng dạy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ PPCT: Không cắt xén nội dung, chương trình; Tận 

dụng tối đa thời gian trên lớp, nhiệt tình giảng dạy, đi vào trọng tâm kiến thức; tuyệt đối cấm khoán 
trắng giờ dạy cho HS soạn thảo kiến thức mà không giảng cho HS hiểu bài, biết vận dụng; Nghiêm 
cấm việc dạy trên lớp qua loa và có biểu hiện ép buộc HS phải học thêm môn của mình. Không tổ 
chức dạy thêm ngoài lịch dạy của nhà trường; 

- Tổ chức thi thử THPT Quốc gia lần I (cuối tháng 3) 



- Tiếp tục hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Cô Hồng và 02 HS). 
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh tại Gia Nghĩa (nếu sở tổ chức) 
- Triển khai cho HS đăng ký lại môn ôn tập tốt nghiệp THPT cho K12.  
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS nâng cao chất 

lượng dạy và học. 
- Lãnh đạo tham gia họp cùng các tổ CM theo phân công để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, 

tồn tại. 
- Các tổ chuyên môn tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt tổ, tập trung vào phân tích bài dạy 

trên lớp, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 
học sinh. 

- Thao giảng, dự giờ, dự giờ đột xuất, góp ý, đánh giá có phiếu đánh giá giờ dạy kèm theo, có 
biên bản họp tổ CM góp ý giờ dạy và thống nhất xếp loại nộp về PHT phụ trách CM của nhà trường; 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch (đ/c Công và các bộ phận liên 
quan). 

- Kiểm tra hồ sơ tuyến trường lần II.  
- Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG, chuẩn bị cho kỳ thi HSG tỉnh 12; Hoàn thiện hồ sơ dự thi 

HSG tỉnh nộp Sở giáo dục – Đào tạo theo kế hoạch; 
- Triển khai kiểm tra hồ sơ HS K12 lần I. GVCN các lớp 12 báo cáo công tác kiểm tra, hoàn thiện 

hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT về đ/c Bình PHT phụ trách chuyên môn theo kế hoạch; 
- Tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; 
- Bộ phận phụ trách dữ liệu, GVCN tăng cường gửi thông tin đến phụ huynh HS qua hệ thống tin 

nhắn VNEDU về việc phối hợp phòng chống dịch bệnh covid-19, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. 
- Tiếp tục quán triệt cho GV về chương trình SGK mới (Chương trình phổ thông tổng thể, 

chương trình môn học).Thực hiện bồi dưỡng Mô đun 3 theo Kế hoạch của ngành. 
- Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp cho HS 12 bằng nhiều hình thức.  

     III. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, CSVC, TÀI CHÍNH 
- Tích cực lao động vệ sinh, phòng chống dịch bệnh covid-19 và các bệnh khác trong mùa khô; 

Chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan, môi trường “Xanh-sạch-đẹp-an toàn”.  
- Tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản CSVC, phòng chống cháy nổ đặc 

biệt trong tháng cao điểm mùa khô. 
- Sửa chữa bàn ghế, trang thiết bị, CSVC hư hỏng. 
- Xét nâng lương quý I/2021. 
- Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác quyết toán năm 2020 (quyết toán ngày 2/3). 
- Thanh toán các chế độ cho CB, GV, NV, HS kịp thời, đầy đủ. 
- Công khai tài chính quý I, năm 2021. 
- Thu nộp học phí ôn tập HKII và ôn tập thi tốt nghiệpTHPT lớp12; 
- Trang bị phòng máy vi tính mới phục vụ HS học tin học theo KH tài trợ năm 2020-2021. 

    IV. CÔNG TÁC KHÁC: 
- Tổ chức Hội nghị thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo thông báo 

số 06/TT-BTT, ngày 25/2/2021, của UBMTTQ Huyện Krông Nô (chủ trì đ/c Công –PHT). 
- Điều chỉnh kế hoạch học thêm trong học kỳ II theo nguyện vọng của HS và Phụ huynh. 
- Tiếp tục triển khai kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của 

ngành;   
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy của nhà trường; 
- Thành lập Hội đồng chấm sáng kiến cấp trường (đ/c Chung) ngày 22, 23/3. 



- CB, GV nộp sáng kiến kinh nghiệm về Sở đúng thời gian (đ/c Bình chỉ đạo thực hiện). 
- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3. 
- Tiếp tục giáo dục lý tưởng sống  cho Đoàn viên, thanh niên; Ý thức vệ sinh môi trường, phát 

động phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường  xanh-sạch-đẹp ; Nói không với rác thải nhựa 
trong các chi đoàn GV, HS;  

- Tăng cường công tác chỉ đạo lao động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh 
covid-19… 

- Các tổ, bộ phận, CB, GV, HS tiếp tục gửi bài liên quan theo quy định cho đ/c Lưu cập nhật trên 
trang Web của trường. Tăng cường công tác quản lý, bảo mật trang web của đơn vị. 

- Hiệu trưởng tiếp tục đối thoại với HS các lớp. 
         

HIỆU TRƯỞNG 
       (Đã ký) 
 
 

                                                                                     Lê Thị Chung 


