KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ TỪ 28/03/2022 ĐẾN 02/04/2022
Thứ, ngày

Thứ Hai
28/3/2022

Thứ Ba
29/03/2022

Thứ Tư
30/03/2022

Thứ Năm
31/03/2022
Thứ Sáu
01/04/2022

Thứ Bảy
02/04/2022
Chủ Nhật
03/04/2022

NỘI DUNG CÔNG TÁC
7g00: HS lớp 12 dự ngày hội hướng nghiệp tại hội trường; (cùng GVCN)
7g00: chào cờ tại lớp → Thầy Tuân
Sinh hoạt chủ nhiệm nhắc HS kiểm tra (bổ sung)
Đôn đốc học sinh nhắc phụ huynh đóng các loại phí;
Hoạt động NGLL:…
13g30: kiểm tra bổ sung các môn: Ngữ văn; Lý; GDCD

GHI CHÚ
Cô Xuân, GT;

Theo nội dung sinh
hoạt chung; (cô
Hoài)
Cô Thu Hoài+ GV
Theo phân công
8g00: Họp Quận
Theo phân công.
13g30: kiểm tra bổ sung các môn: Tiếng Anh; Hóa; Địa
Liên tịch
14g00: Họp liên tịch; (HỌP SÁNG THỨ BA)
Cô Thu Hoài+ GV
Theo phân công
10g00: Kiểm quỹ tài trợ và quỹ khuyến học;
BGH + Ban đại
10g00: Họp trưởng và phó ban đại diện CMHS công khai quỹ tài trợ và quỹ diện CMHS + Cô
khuyến học
Mẫn
10g30: gặp học sinh đội tuyển HSG, chụp hình lưu niệm; (phòng truyền thống) BGH;
13g30: kiểm tra bổ sung các môn: Sinh; Sử; Toán .
Theo phân công
14g00: Nộp các báo cáo về Quy hoạch cán bộ năm 2022; SKKK;
Cô T.Hoài+ Mai
14g00: Hạn nộp danh sách tham gia hoạt động ngoại khóa ở ĐH Văn Lang;
Hạn cuối báo cáo “dự kiến dạy học các môn tự chọn và nhóm môn lựa chọn”
PHT chuyên môn;
8g00: Họp đoàn đánh giá ngoài tại trường Trần Hữu Trang.
Cô Hoài
8g00: Họp công tác xây dựng Đảng; HT Quận ủy UBND Quận Bình Tân;
Cô Hoài
9g00: (dự kiến họp về công tác phòng chống dịch – SGD, trực tuyến)
Chuẩn bị hội trường để tổ chức Giáo dục kỹ năng sống → bộ phận phục vụ;
Theo phân công;
Thông báo nhắc nhở học sinh các lớp có tham gia buổi ngoại khóa về GD kỹ
năng sống;→ GT
7g00: Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại Hội trường THPT Bình Tân: Theo phân công;
giáo dục kỹ năng sống;
HS Lớp … + GVCN (200 học sinh)
Ôn thi HSG;
Phụ đạo học sinh yếu;
Cô Xuân + GT +
6g30 – 11g30: Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại ĐH Văn Lang;
GVCN

Văn bản mới
- 07/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND Thành phố, Quyết định ban hành
Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường
tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- 825/ SGDĐT – GDTrH ngày 23/3/2022, Báo cáo dự kiến tổ chức dạy học các môn
học tự chọn và môn học thuộc nhóm môn lựa chọn;
- 882/SGDĐT-TCCB, ngày 25/3/2022, Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số
40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 840/ SGDĐT – TCCB ngày 23/3/2022, Về tiếp tục thực hiện quy trình và thủ tục giải
quyết nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc (chấm dứt hợp đồng làm việc) và nghỉ thai
sản;
-794/SGDĐT – KHTC ngày 21/3/2022, về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính
sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022;
- 884/TB- SGDĐT ngày 25/3/2022THÔNG BÁO SỐ 1 về kết quả vòng thi trực tuyến
và công tác chuẩn bị vòng bán kết cá nhân, chung kết tập thể hội thi “Hành trình chinh
phục ước mơ” năm học 2021 – 2022. (Em Trung B2 vào bán kết);
- 871/SGDĐT – CTTT ngày 25/3/2022, Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải
thưởng Vừ A Dính năm 2021;
- 849/SGDĐT – CTTT ngày 24/3/2022, V/v triển khai hướng dẫn biện pháp y tế đối với
người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập;
- 845/SGDĐT – CTTT, ngày 24/3/2022, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-1.

Công tác cần giải quyết
- Tăng cường công tác
chống dịch, bảo đảm an
toàn, kịp thời ngăn chặn
và cách ly các trường hợp
nhiễm covid;
- Tăng cường ôn tập cho
học sinh ôn thi để tham
gia kỳ thi HSG;
- Chuẩn bị hồ sơ theo yêu
cầu đón đoàn kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm;
- Tiếp tục công tác kiện
toàn nhân sự cấp ủy;
- CSVC: rà soát và sửa
chữa nền gạch, đèn quạt,
vòi nước… hư hỏng;
- Nhắc phục vụ tưới cây…
thực hành tiết kiệm điện,
nước;

