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I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG  
- Giáo dục tinh thần dân tộc, ý thức của giáo viên và học sinh về cội nguồn người dân 

Việt Nam qua ngày kỷ niệm giỗ Quốc tổ (Mùng 10/3).  
- Thực hiện công tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về nội dung kỷ niệm 46 năm 

ngày giải phóng  miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm ngày 
Quốc tế lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2021).  

2. Giáo dục cho học sinh nhận thức trách nhiệm trong việc “chống rác thải nhựa”; trách 
nhiệm công dân đối với chủ trương “không xả rác ra đường, vì một môi trường trong sạch, 
giảm ô nhiễm” bằng việc làm cụ thể tại trường và nơi gia đình sinh sống.  

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN  
Dạy-học theo TKB, thực hiện đúng PPCT, Kiểm tra tiến độ chương trình, số cột điểm 

để có kế hoạch dạy bù, kiểm tra bổ sung cột điểm phù hợp (Dạy bù theo kế hoạch nhà 
trường: Đ/c Bình lập kế hoạch dạy bù). 

Các tổ CM tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp. Thực hiện có hiệu quả các phuơng 
pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. 

Tổ chức thi thi thử cho HS khối 12 theo kế hoạch nhằm điều chỉnh kế hoạch dạy và học 
của nhà trường. 

Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp khối 12. 
Hoàn thành chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, dạy nghề cho các 

khối lớp. 
Giáo viên tiếp tục dạy bồi dưỡng HS giỏi để chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp tỉnh theo kế 

hoạch của ngành. Tham gia thi HS giỏi khối 12 tại Gia Nghĩa. 
Tham gia Hội khỏe Phù Đổng  tại Gia Nghĩa. 
Tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Anhtại Gia Nghĩa và các cuộc thi khác. 
Kiểm tra công tác thiết bị, thực hành thí nghiệm lý, hóa, sinh, công nghệ. 
Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên mô đun 3 liên tục thông qua hệ thống 

học tập trực tuyến  
 Họp tổ chuyên môn theo định kỳ.  
Xây dựng báo cáo tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục (đ/c Công). 
Hoàn thành công tác kiểm tra và bổ sung hồ sơ phục vụ thi tốt nghiệp (Phụ trách CM, 

GVCN lớp 12). 
Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, hoàn thành toàn bộ hồ sơ, nhập liệu cho 

học sinh. 
Chỉ đạo công tác lập hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, 

cao đẳng năm 2021 cho học sinh khối 12.  
Hoàn tất các hồ sơ kiểm tra GV theo kế hoạch kiểm tra nội bộ. 
 



III. NHIỆM VỤ HƯỚNG NGHIỆP, NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, GIÁO DỤC ĐẠO 
ĐỨC, RÈN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH: 

 Tổ chức hoạt động hướng nghiệp và ngoài giờ lên lớp theo chủ đề của tháng phù hợp 
với tình hình thực tế của lớp, của trường.  

Giáo dục tính trung thực cho học sinh: không quay cóp, sử dụng tài liệu trong kiểm tra.  
GVCN dựa vào tài liệu nhà trường cung cấp và cho học sinh chuẩn bị trước nội dung để 

tố chức sinh hoạt theo từng chủ đề sau đây để giúp học sinh rèn kỹ năng.  
Lớp10:  Kĩ năng thể hiện sự tự tin; Kĩ năng hợp tác. 
Lớp 11: Kĩ năng đạt mục tiêu; Kĩ năng giao tiếp. 
Lớp 12: Kĩ năng tư duy phản biện; Kĩ năng quản lý thời gian.  
Hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ trong nhà trường nhằm tạo sân chơi chohọc sinh và 

giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng. 
  Kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3.  

Tổ chức hướng nghiệp đợt 2 cho học sinh toàn trường. 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh (câu lạc bộ du lịch trải nghiệm).  
*Công tác phòng dịch covid – 19: 

 - Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch tại trường, 
cá nhân, tại nhà của học sinh, CBGVNV nhà trường. 

 - Theo dõi, khai báo đầy đủ tình hình CB, GV, NV có tiếp xúc với người từ vùng dịch 
về học đi đến vùng có dịch (Đ/c Sinh). 

 - GVCN thông qua nhiều kênh thông tin để nắm bắt thông tin học sinh của lớp chủ 
nhiệm về biểu hiện triệu chứng dịch bệnh, tiếp xúc với người từ vùng dịch về hoặc bản thân 
đi, đến vùng có … báo cụ thể cho BGH (qua đ/c Sinh-P.HT). 

 *Cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh môi trường: 
 Lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch (đ/c Sinh lập kế hoạch lao động). 

 Kiểm tra toàn bộ hệ thống bàn ghế, phòng học, hệ thống điện… lập kế hoạch sữa chữa 
phục vụ thi TN năm 2021 (đ/c Công) 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sữa chữa tăng cường CSVC: lắp phòng vi 
tính cho HS theo kế hoạch tài trợ đã được phê duyệt. Mua máy ảnh phục vụ hoạt động của 
nhà trường. 

Tăng cường công tác tuyên truyền học sinh về vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-
19, chân tay miệng…an toàn giao thông, an ninh trật tự… 

IV. Công tác phối hợp hoạt động các tổ chức Đoàn thể: 
a. Đoàn Thanh niên: 
Tổng kết thi đua 26/3 nhận xét những ưu điểm, hạn chế để khắc phục cho các hoạt động 

khác. 
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy của đoàn viên, thanh niên các chi 

đoàn. Hạn chế thấp nhất vi phạm của thanh niên học sinh đặc biệt là văn hóa giao thông, bạo 
lực học đường. 

Tổng hợp thi đua toàn trường làm cơ sở cho việc xếp loại cuối năm của các lớp. 
Tổng hợp báo cáo các trường hợp học sinh được trao các loại học bổng. 
b. Công đoàn: 
Chuẩn bị hồ sơ để công đoàn ngành kiểm tra: báo cáo hoạt động các mặt, hoạt động 

công đoàn, các mặt công tác của nhà trường của công đoàn. 



Tiếp tục phát động thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” trong CĐV, huy động CĐV 
tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống những thế lực phản động thù 
địch trên mạng xã hội… 

Thực hiện tốt việc thăm hỏi, hỗ trợ CĐV ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc thực hiện chính sách dân số, hạn chế tình 

trạng vi phạm chính sách dân số của công đoàn viên. 
c. Công tác tài chính: 
Tham mưu tăng cường cơ sở vật chất phục vụ thi tốt nghiệp năm 2021. 
Thực hiện đầy đủ chi trả lương và chế độ cho CBGVNV đúng theo quy định. 
Cấp tiền chế độ cho học sinh theo các NĐ của Chính phủ. 
Hoàn thành các chứng từ để thanh toán các hoạt động trong quý I. 
Thủ quỹ nộp tiền vào tài khoản nhà trường theo quy định. Kiểm tra tài chính quý I-

2021. 
d. Công tác văn thư – Thư viện - Y tế học đường- Bảo vệ: 
 Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra cuối kỳ II, tăng cường tài liệu tham khảo 

cho thư viện. 
Triển khai tốt các hoạt động của thư viện thân thiện. Duy trì câu lạc bộ sách học đường 

(sắp xếp lại phòng cho câu lạc bộ hoạt động: Cô Trang và Cô Ly). 
Tổ chức các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam; Tổ chức cuộc thi “ Đọc sách cho 

ngày mai” theo kế hoạch.  
Tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chóng dịch Covid-19 và các loại bệnh chân tay 

miệng, dịch bệnh mùa hè.. 
Đảm bảo trực đầy đủ, đúng quy định. 

 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
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