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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2023 

    NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA THÁNG 

1. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2022-2023. 

2. Tổ chức cho học sinh khối 12 tham quan học tập, trải nghiệm và hướng nghiệp tại các 

trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Tổ chức ngày hội STEM năm học 2022-2023. 

4. Triển khai ôn tập thi TN THPT năm 2023 cho HS khối 12. 

5. Tham gia các cuộc thi do Đoàn, Sở, Tỉnh, Bộ tổ chức. 

6. Tiếp tục triển khai tập huấn chuyên môn, BDTX, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học và học kỳ II năm học 2022-2023. 

7. Hoàn tất kiểm tra quyết toán tài chính và kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022. 

8. Tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19, các bệnh truyền nhiễm, tuyên 

truyền giáo dục pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn thi TN THPT năm 2023. 

B. CÔNG TÁC CỤ THỂ 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích 

chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/2030-3/2/2023). 

2. Công tác chuyên môn 
- Ổn định nề nếp dạy và học sau tết Nguyên Đán. 

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2022-2023. 

- Tổ chức cho học sinh khối 12 tham quan học tập, trải nghiệm và hướng nghiệp tại các 

trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Triển khai ôn tập thi TN THPT năm 2023 cho HS khối 12 các môn Toán,  Văn, Anh và tổ 

hợp các môn tự chọn KHTN/KHXH. 

- Tổ chức ngày hội STEM năm học 2022-2023. 

-Tham gia các cuộc thi do Đoàn, Sở, Tỉnh, Bộ tổ chức. 

- Tiếp tục triển khai tập huấn chuyên môn, BDTX, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học và học kỳ II năm học 2022-2023. 

- Hoàn tất kiểm tra quyết toán tài chính và kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022. 

- Tích cực triển khai công tác phòng chống dịch Covid 19, sốt xuất huyết và dịch cúm, tăng 

cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn thi Tốt nghiệp 

THPT năm 2023. 

3. Công tác chủ nhiệm 

- Ổn định nề nếp và nhắc nhở học sinh về học tập, rèn luyện sau tết Nguyên Đán.  

- Có biện pháp nhắc nhở, động viên học sinh tham gia tốt các cuộc thi. 

- Quản lý tốt việc học ôn tập thi THPT Quốc gia 2023 cho HS khối 12. 

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh không tham gia các trang mạng xã hội không lành mạnh, 

tham gia có giới hạn và tuân thủ các quy định của nhà trường khi phát ngôn, bình luận, đăng 

tải các hình ảnh, các nội dung liên quan đến nhà trường khi chưa được sự cho phép của 

BGH nhà trường. 
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- Phối hợp với BGH, Đoàn trường triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do 

Virus Corona mới 2019 và dịch cúm, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, 

tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi THPT Quốc gia 2020. 

4. Công tác tổ chức cán bộ 

- Xét nâng lương theo niên hạn của tháng 3.2023. 

5. Công tác đoàn thể và các công tác khác 

* Đoàn thanh niên: 

- Phối hợp cùng với các tổ chuyên môn tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tham gia tốt các cuộc 

thi do Đoàn, Sở, Tỉnh, Bộ tổ chức. 

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển 

sinh ĐH, CĐ, tư vấn nghề nghiệp và giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho HS. 

- Cùng với GVCN kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp và học tập. 

- Phối hợp với BGH, GVCN triển khai công tác phòng chống dịch Covid 19, sốt xuất huyết 

và dịch cúm, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn hướng nghiệp, tư 

vấn thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. 

* Công đoàn: 

- Nhắc nhở công đoàn viên ổn định nề nếp dạy học và các hoạt động sau tết Nguyên Đán. 

- Triển khai tốt phong trào trường giúp trường, đổi mới sáng tạo, thi đua trong CB, GV, NV. 

* Công tác khác: 

- Hoàn tất lập dự toán 2023. 

- Xây dựng kế hoạch, tờ trình xin chủ trương xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua sắm bổ sung 

cơ sở vật chất trong năm 2023 trình Sở phê duyệt. 

- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 

năm 2023. 

C. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ/ngày Nội dung công việc Phân công phụ trách Ghi chú 

Tuần 20: Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023 

Thứ hai 

30/01 
- 6h45-7h45: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

Sản Việt Nam (3/2/2030-3/2/2023). 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- BGH+ BTV Đoàn + 

Nhóm Sử-CD. 

- BGH + GVBM. 

  

Thứ ba 

31/01 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

 

Thứ tư 

01/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

 

Thứ năm 

02/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

  

Thứ sáu 

03/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

  

Thứ bảy 

04/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

  

Chủ nhật 

05/02 
    

Tuần 21: Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023 

Thứ hai 

06/02 

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, 

hướng nghiệp cho học sinh. 

- Cô Hiên + BTV Đoàn 

trường. 
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- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 13h30: Họp chi bộ; 15h00: Hộp hội đồng. 

- BGH + GVBM. 

- Chi ủy+BGH+HĐSP 

Thứ ba 

07/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Tham gia Chung kết Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh. 

- BGH + GVBM. 

- GVHD + HS dự thi. 

  

Thứ tư 

08/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Tham gia Chung kết Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh. 

- Khối 12 học bù TKB sáng thứ 7, từ 13h30. 

- BGH + GVBM. 

- GVHD + HS dự thi. 

- GVBM + HS Khối 12 

 

Thứ năm 

09/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Tham gia Chung kết Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh. 

- BGH + GVBM. 

- GVHD + HS dự thi. 

 

Thứ sáu 

10/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 14h00: Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: giải pháp. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

 

Thứ bảy 

11/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Khối 12 tham quan trải nghiệm, hướng nghiệp tại 

Tp. Hồ Chí Minh theo kế hoạch. 

- BGH + GVBM. 

- Thầy Kiên + Cố Hiên 

+ GVCN 12 

 

Chủ nhật 

12/02 

- Khối 12 tham quan trải nghiệm, hướng nghiệp tại 

Tp. Hồ Chí Minh theo kế hoạch. 

- Thầy Kiên + Cố Hiên 

+ GVCN 12 

 

Tuần 22: Từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023 

Thứ hai 

13/02 

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho 

học sinh. 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Cô Hiên + BTV Đoàn 

trường. 

- BGH + GVBM. 

  

Thứ ba 

14/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: tiết dạy thực hành. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

 

Thứ tư 

15/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: tiết dạy thực hành. 

- 13h30-16h35:  Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

- BGH + GV dạy 12. 

 

Thứ năm 

16/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: tiết dạy thực hành. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

 

Thứ sáu 

17/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: tiết dạy thực hành. 

- 13h30-16h35:  Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

- BGH + GV dạy 12. 

 

Thứ bảy 

18/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở: tiết dạy thực hành. 

- BGH + GVBM. 

- BGK + GV dự thi. 

 

Chủ nhật 

19/02 

Ngoại khóa giải thi đấu bóng rổ, cầu lông cho HS - Thầy Kiên + Tổ Sử-

CD-TD-QP. 

 

Tuần 23: Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023 

Thứ hai 

20/02 

- Chào cờ: Giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, 

hướng nghiệp cho học sinh. 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 13h30-16h35:  Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

- Cô Hiên + BTV Đoàn 

trường. 

- BGH + GVBM. 

- BGH + GV dạy 12. 

  

Thứ ba 

21/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

 

Thứ tư 

22/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 13h30-16h35: Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

 - BGH + GVBM. 

- BGH + GV dạy 12. 

 

Thứ năm 

23/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 
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Thứ sáu 

24/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 13h30-16h35: Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

- BGH + GVBM. 

- BGH + GV dạy 12. 

 

Thứ bảy 

25/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- Ngày hội STEM năm học 2022-2023 cấp trường. 

- BGH + GVBM. 

- BGH+GVCN + BGK 

 

Chủ nhật 

26/02 

HS tham quan, trải nghiệm tại Thủy điện Đami- 

Hàm Thuận. 

- Thầy Kiên + Tổ Lý-

CN. 

 

Tuần 24: Từ ngày 27/02/2023 đến 28/02/2023 

Thứ hai 

27/02 

- Chào cờ: Sinh hoạt CLB tiếng Anh chủ đề về 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

- 13h30-16h35:  Ôn tập TN THPT cho HS khối 12. 

- Cô Huyền + BTV 

Đoàn trường + Tổ NN. 

- BGH + GVBM. 

- BGH + GV dạy 12. 

  

Thứ ba 

28/02 

- Dạy và học bình thường theo kế hoạch. 

 

- BGH + GVBM. 

 

 

 

Kế hoạch trên có thể sẽ có một số điều chỉnh khi có những công việc đột xuất của 

trường hoặc cấp trên giao phó. Đề nghị BGH, TTCM, GV, CNV thực hiện kế hoạch nghiêm 

túc và hiệu quả. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng TCHC, phòng GDTrH Sở GDĐT (báo cáo);                                                                           
- Chi bộ (báo cáo); CTCĐ, BT Đoàn,  

BĐDCMHS (phối hợp thực hiện); 

- Các PHT; Các Tổ trưởng (thực hiện); 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 
Nguyễn Thị Thùy Phương 

 


