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KẾ HOẠCH THÁNG 03
I. NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
1. Tuyên truyền kỷ niệm
Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021)
Kỷ niệm 137 năm khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884 - 16/3/2021)
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
2. Tham gia học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với nội dung:
“Một số giải pháp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng đảng hiện nay”
3. Tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người thầy bằng những việc làm cụ thể như
- Tận tụy, hết lòng với mọi đối tượng học sinh, chăm lo phụ đạo cho học sinh sau khi học sinh nghỉ phòng
dịch và tận tâm chăm sóc cho những học sinh đã được nhận giúp đỡ.
- GVCN kết hợp GVBM, giám thị tận tâm giúp đỡ những học sinh yếu, HS thường xuyên vi phạm kỷ luật
và việc vắng truy bài của học sinh lớp 12.
4. Đoàn thanh niên định hướng cho học sinh những việc làm cụ thể để học sinh tích cực phát huy truyền
thống của ngày thành lập đoàn trong quá trình học tập và rèn luyện.
5. Giáo dục cho học sinh nhận thức trách nhiệm trong việc “chống rác thải nhựa”; trách nhiệm công dân đối
với chủ trương “Người thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và
giảm ngập nước”.
6. Tiếp tục giáo dục cho học sinh chấp hành tốt luật giao thông và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.
II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Các tổ chuyên môn tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và tăng cường lịch dạy để chuẩn bị cho các kỳ thi
học sinh giỏi cấp thành phố.
2. Tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12.
3. Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu lớp 12.
4. Tiếp tục thực hiện việc tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục thông qua hệ thống học tập trực tuyến LMS
kết hợp các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ vào ngày bộ môn; bồi dưỡng trực tiếp theo kế hoạch
của cụm chuyên môn 6.
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5. Hoàn thiện biên soạn đề cương ôn thi THPT Quốc Gia dành cho lớp 12 (Toán, Văn, Anh và các môn có
học sinh dự thi).
6. Kiểm tra giữa kỳ theo kế hoạch.
7. Họp tổ chuyên môn theo định kỳ.
8. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
9. Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 các môn có thi xét tốt nghiệp để họp với cha mẹ học sinh. Đồng thời
thống kê lại danh sách HS yếu lớp 10, 11 các môn Toán, Lý, Hóa, Anh văn để dạy phụ đạo cho học sinh.
10. Tổ chức thao giảng cụm theo kế hoạch (đã thực hiện tháng 11/2020)
11. Tổ chức dạy tiết học ngoài nhà trường theo kế hoạch (đã thực hiện tháng 10, 11/2020)
III. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
1. Tiếp tục giáo dục các giá trị cho học sinh như
-

Ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh Covid -19

-

Tính tự giác trong giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng.

-

Cách ứng xử và giao tiếp với người lớn, thầy cô và bạn bè.

-

Tăng cường công tác giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho HS như thấy rác phải nhặt bỏ vào
thùng rác; nhận thức trách nhiệm trong việc “chống rác thải nhựa”; trách nhiệm công dân đối với chủ
trương “Người thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và
giảm ngập nước”.

2. GVCN cần có kế hoạch giáo dục riêng phù hợp với lớp chủ nhiệm của mình sao cho khơi dậy niềm đam
mê học tập trong các em.
3. Tăng cường kiểm tra tác phong và ý thức kỷ luật của học sinh.
4. Hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ trong nhà trường nhằm tạo sân chơi cho học sinh và giúp học sinh rèn
luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, nói trước đám đông, giáo dục tình bạn và tinh thần trách nhiệm
trong công việc.
5. Tổ chức hoạt động hướng nghiệp và ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch phù hợp với tình hình phòng chống
dịch Covid -19.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
- Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 8/3.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn.
- Tổ chức Hội thao GDQP cấp trường.
- Tổ chức hội trại cho học sinh lớp 12. (Xin ý kiến)
- Tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ theo kế hoạch.
- Những hoạt động của Tổ:
+ Thực hiện video bài giảng tháng 03: Cô Thanh Trang, Cô Ngọc Tuyền.
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+ Giới thiệu sách bổ sung tháng 01, 02: Cô Nhi, Cô Thủy, Cô Linh; tháng 03: Cô Đoan Trang, Thầy
Nghĩa.
+ Kiểm tra nội bộ - tháng 01: Cô Tuyền. (Thực hiện bổ sung do nghỉ dịch Covid)
+ Bồi dưỡng HSG 12 tập trung: Cô Thủy, Cô Tuyền.
+ Lên danh sách HSG 10, 11: Cô Đoan Trang, Cô Liên; Cô Điệp, Thầy Thy.
+ Thực hiện cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp trường, năm học 2020 – 2021.
+ Thực hiện chuyên đề: Thầy Thy. (Thực hiện bổ sung do nghỉ dịch Covid)
+ Phân công và hoàn thiện đề cương ôn thi THPT Quốc gia dành cho khối 12.
V. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG
THỰC HIỆN

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 01/3/2021  07/3/2021
1

01/3

- Bắt đầu chấm bài dự thi cuộc thi Hùng biện tiếng Anh –
Vòng sơ loại.

GV phụ trách CLB,
Cô Tuyền, Cô Thủy

2

06/3

- Tổ chức hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày 8/3.

GV trong tổ theo dõi
lịch công tác để
tham gia

3

10/3

- GV được phân công gửi video bài giảng tháng qua địa
chỉ mail tổ trưởng.

Cô Thanh Trang, Cô
Tuyền

4

- Đăng ký danh sách HS dự thi Olympic lớp 10, 11.

GV dạy đội tuyển
10, 11

- Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
+ Đo nhiệt độ cho toàn thể HS, GV, NV và khách đến
liện hệ công việc khi vào trường.
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+ Làm vệ sinh sau mỗi buổi học.

GV theo dõi phân
công trên group zalo
để thực hiện

+ Báo cáo tình hình phòng chống dịch về Phòng Giáo dục
theo quy định.
6

7

Trong tuần

- Đoàn thanh niên trình Ban giám hiệu kế hoạch phát
thanh giữa giờ cho HS về phòng chống dịch CoVid-19.
- Tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần thứ III – Năm học
2020 – 2021.
- Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt II – Năm học 2020 –
2021.
- Tổ chức Vòng loại cuộc thi Học sinh Thanh lịch năm
học 2020 – 2021.

8

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 07/KH-TVG ngày
17/02/2021.

9

- Họp tổ chuyên môn lần 1.
3

GVCN lưu ý HS để
theo dõi và tham gia
các hoạt động

Toàn thể GV trong

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
+ Giới thiệu sách bổ sung tháng 01, 02 và thực hiện tháng
03: Cô Đoan Trang.

PHÂN CÔNG
THỰC HIỆN
tổ

+ Thực hiện chuyên đề bổ sung: Thầy Thy.
+ Thông báo kết quả vòng sơ loại cuộc thi Hùng biện
tiếng Anh: GV phụ trách CLB.
+ Phân công chỉnh sửa đề cương ôn thi THPT Quốc gia.
+ Thảo luận nội dung bổ sung kiểm tra giữa kỳ II (có thay
đổi thời gian kiểm tra).
TUẦN LỄ TỪ NGÀY 08/3/2021  14/3/2021
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08/3

- Bắt đầu thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hùng biện tiếng
Anh cấp trường – Vòng trình diễn.

GV nhắc nhở HS
chuẩn bị

11

09/3

- Dự thi HSG cấp Thành phố (Khối 12).

GV giảng dạy đội
tuyển 12

- 11g hạn cuối nhập điểm tháng 1, 2

Toàn thể GV trong
tổ

12
13/3
13

- Tổ chức vòng thi trình diễn của cuộc thi Hùng biện tiếng
Anh cấp trường.

14

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống
dịch Covid-19.

15

Trong tuần

16

- Tổng kết hội thi trực tuyến “Học sinh THPT Trần Văn
Giàu – phòng dịch, sống có ích ” Lần II - Năm học 2020
– 2021.
- Thanh tra theo kế hoạch trường (bổ sung).

GV phụ trách CLB
GV được phân công
làm giám khảo
Toàn thể GV trong
tổ
GVCN nhắc nhở HS
tham gia
Cô Tuyền

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 15/3/2021  21/3/2021
17

15/3

- Tuyên truyền kỷ niệm 137 năm khởi nghĩa Yên Thế
(16/3/1884 - 16/3/2021).

GVCN kết hợp với
Đoàn thanh niên

18

15/3

- GV trong tổ hoàn thành nhận xét video bài giảng tháng
theo đường link.

Toàn thể GV trong
tổ

- Nộp báo cáo tháng.
19

20/3

Cô Điệp

- GV hoàn thành chỉnh sửa video và gửi lại cho tổ trưởng
qua email.

Cô Thanh Trang, Cô
Tuyền

- Họp tổ chuyên môn lần 2.
20

Trong tuần

+ Giới thiệu sách: Thầy Nghĩa.
+ Hoàn thành chỉnh sửa đề cương ôn thi THPT Quốc gia
chuẩn bị phát hành cho HS.
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Toàn thể GV trong
tổ

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống
dịch Covid-19.

21

- Tổ chức Vòng loại cuộc thi “Vũ điệu tháng 3 năm học
2020 – 2021” dành cho khối 12 (Xuân Vũ 2021).

22

- Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên đợt II – Năm học 2020 –
2021.

PHÂN CÔNG
THỰC HIỆN
Toàn thể GV trong
tổ
GVCN nhắc nhở HS
chuẩn bị, tham gia

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 22/3/2021  31/3/2021
- Sinh hoạt chính trị về ngày thành lập đoàn.
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22/3

- Tổ chức tuyên dương học sinh và giáo viên đạt giải

Đoàn thanh niên

nghiên cứu khoa học cấp thành phố.
24

25/3

- Nhập điểm theo tháng 3 theo kế hoạch.
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29/3

- Đối thoại với học sinh lần 2
- Hoàn thành phát hành đề cương ôn thi THPT Quốc gia
cho HS

26
31/3
27

- 7g00 đến 8g30: Kiểm tra tập trung môn Văn 12 - Lần 1
- 9g00 đến 10g30: Kiểm tra tập trung môn Văn 10, 11 Lần 1.
- Lập danh sách HS yếu lớp 12 các môn có thi xét tốt
nghiệp để họp với CMHS.

28

Trong tuần
29

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh – Chung kết cuộc thi “Vũ điệu tháng
3 năm học 2020 – 2021”
- Tổ chức Hội diễn Văn nghệ - Chung kết cuộc thi Học
sinh Thanh lịch – Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Tài năng
nghệ thuật Trần Văn Giàu

Toàn thể GV trong
tổ
Đoàn thanh niên
Cô Điệp
GV được phân công
coi kiểm tra
Lãnh đạo trường và
GVCN 12

GVCN nhắc nhở HS
tham gia

30

- Sinh hoạt các câu lạc bộ theo kế hoạch

31

- Tổ chuyên môn định hướng công tác nghiên cứu khoa
học cho tổ trong năm 2021-2022.

32

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu

GV được phân công

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
trên hệ thống học tập trực tuyến LMS

Toàn thể GV trong
tổ

34

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra nề nếp, tác phong HS, siết
chặt kỉ luật và theo dõi chặt chẽ vệ sinh

GVCN kết hợp với
tổ QLHS và GVBM

35

- Tiếp tục thưc hiện kế hoạch giúp đỡ học sinh khó khăn
theo kế hoạch

GV được phân công

33

Trong tháng

5

GV phụ trách CLB
Cô Điệp

STT

THỜI GIAN

PHÂN CÔNG
THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- Thực hiện công tác ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp
theo kế hoạch.

36

Nơi nhận

GVCN

TỔ TRƯỞNG

- Toàn thể GV trong tổ;
- Đưa trang web trường.

Đã ký
TRẦN THỊ CHU ĐIỆP
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