
LNCH CÔ�G TÁC THÁ�G 2/2018 
(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/03/2018) 

 

T.gian Lịch công tác �ội dung hoạt động 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháng 
02/2018 

TUẦ� 23 (29/01-03/02/2018): Từ thứ 2 
đến thứ 7 học VH, HT, NPT bình thường 
BGH kiểm tra hồ sơ và dự giờ  đột xuất  
-Thứ 2 (29/01): BQS, BGH phát biểu 
đầu tuần. 
-Thứ 4 (31/01): 14 giờ 00: Họp tổ đánh 
giá công tác tháng 1, XLLĐ; thảo luận 
nội dung ôn tập cho HS 12,…Phân công 
GV kiểm tra toàn diện đợt 2. Rà soạt lại 
phiếu báo giảng nhắc nhở GV chưa thực 
hiện dạy theo phương pháp mới (1 tiết/ 
tháng).  
     Chú ý lịch KTC (coi kiểm tra, GV 
được phân công ra đề, GVCN nhắc học 
sinh theo dõi lịch) 
(GV đăng ký trực tết) 
-Thứ 5 (01/02/2018): 14 giờ 00 học NPT 
-Thứ 6 (02/02): 7 giờ 00 họp LT mở 
rộng đánh giá công tác tháng 1/2018 
TUẦ� 24 (05/02-11/02/2018):  
Từ thứ 2 đến thứ 7 học VH, HT, NPT 
bình thường 
-Thứ 2 (05/02): BQS, BGH phát biểu 
đầu tuần.  
  *Chiều thứ 2: Kiểm tra chung 3 khối. 
Sau KTC khối 12 ở lại học TD,QP 

-Thứ 4 (07/02): 13 giờ 30: Họp hội đồng.
-Thứ 5 (08/02/2018): 14 giờ 00 học NPT 
-Thứ 7 (10/02/2018):  
7h00: Lễ sơ kết học kỳ 1. Sau lễ sơ kết 
GVCN sinh hoạt lớp: 
     *Dặn dò HS nghỉ tết. 
     *Dọn vệ sinh phòng học, bàn giao 
phòng học cho Ban lao động, Lóp trưởng, 
GVCN khóa cửa, niêm phong phòng học. 
9h00: Họp hội đồng 
    *Sơ kết hội đồng. 
    *Phân công trực tết. 
     *Các tổ bộ môn niêm phong phòng tổ, 
thiết bị. 

*Sở GD&ĐT 
1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ 
niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3/2). 
2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, 
học sinh, sinh viên nghỉ Tết Mậu 
Tuất năm 2018 theo quy định của 
Chính phủ, của UBND tỉnh: An 
toàn, vui vẻ, tiết kiệm;    
3. Phát động phong trào phòng, 
chống Ma túy HIV trong các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh học 
kì II năm học 2017-2018. 
4. Tham gia cuộc thi Nghiên cứu 
khoa học kĩ thuật dành cho học 
sinh trung học cấp quốc gia năm 
học 2017-2018.  
5. Duyệt kế hoạch phát triển giáo 
dục năm học 2018-2019 với các 
phòng giáo dục và đào tạo huyện, 
thị, thành phố, các đơn vị trực 
thuộc. 
5. Tổ chức tập huấn công tác Thi 
đua, khen thưởng. 
6. Hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh 
vào đại học năm học 2017-2018. 
7. Thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 
*Trường THPT HTK 

Chào mừng 88 năm 
�gày thành lập Đảng (3-2-1930 – 

3-2-2018) 
 



TUẦ- 25: -ghỉ tết nguyên đán 
HS nghỉ tết từ ngày 12/02 (27 âm lịch) 
đến hết ngày 20/02 (mùng 5 âm lịch) 
GV trực tết theo lịch. 
TUẦ� 26 (20/02/2018 đến 25/02/2018) 
Từ thứ 4(21/02/2018 mùng 6 âm lịch) 
  HS đi học bình thường vào buổi sáng. 
*BGH hội ý với GVC- từ 6h30. 
TUẦ� 27 (26/02/2018 đến 04/03/2018) 
-Học chính khóa, học thêm, học NPT 
bình thường, hướng dẫn SV thực tập sư 
phạm.  
-Thứ 2 ( 26/02/2018):  
     * Chào cờ đầu năm mới. Đón các 
đoàn thực tập Sư phạm; Chương trình 
văn nghệ đầu Xuân (BVT) 

     * Chiều thứ 2: 14h00, họp Giáo viên 
hướng dẫn và Giáo sinh thực tập; 
   (HS 12 nghỉ học TD, QP ) 
-Thứ 4: (28/02/2018) 14h00 họp tổ 
chuyên môn: 
*Đánh gía công tác tháng 2. 
*Phân công 2 tiết thao giảng/tổ cho chiều 
thứ 4 (14/03)  
*ChuNn bị hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân. 
*ChuNn bị cho việc dự thi GVDG. 
*ChuNn bị thi HSG 11 cấp tỉnh. 
*Thống nhất tiết dạy mẫu và trao đổi về 
việc đánh giá giáo sinh thực tập. 
-Thứ 5 (01/03/2018): 14 giờ 00 học N PT 
-Thứ 6 (02/03/2018): họp LT mở rộng 

- BDTX theo kế hoạch;  
-Tổ trưởng kết hợp BGH dự giờ GV. 
-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 
khối 11; 
-GVCN  12 rà soát hồ sơ học sinh. 
-Thầy Thiện chuNn bị dữ liệu thô như 
nhập CMN D email, SĐT, địa chỉ 
nhận thư báo, thầy Hùng chụp hình 
cho HS 12 nhằm chuNn bị thi 
THPTQG 
* Ban văn thể 
- Tổ chức sinh hoạt VN  dưới cờ 
(tiết chào cờ đầu tiên), thể dục giữa 
giờ sau tết N guyên Đán 
- ChuNn bị một số tiết mục văn 
nghệ trong lễ sơ kết HK1 và  trong 
buổi gặp chào cờ đầu năm mới (11 
tháng giêng âm lịch) 
Các công tác phối hợp 
*Công đoàn  

- Thăm và chúc tết. Trực cơ quan 
theo lịch. 
- Thăm bà mẹ VN AH. 
*Đoàn T�: có kế hoạch riêng 
 

       TP Quảng �gãi, ngày 27/01/2018 
        KT HIỆU TRƯỞ�G 
        PHÓ HIỆU TRƯỞ�G 
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