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Số: 21 /KH-THPTN Can Lộc, ngày 24  tháng 5 năm 2020 
 
                    

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15  
(Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020) 

  

A. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM: 

I. Công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống: 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua lập thành 
tích chào mừng đại hội Đảng bộ Huyện Can Lộc lần thứ XXXVI, đại hội Đảng bộ Tỉnh 
Hà Tĩnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tiếp tục triển khai các nội dung của Kế 
hoạch Số: 742/SGDĐT-CTTT, ngày 13 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh về 
việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh. 

II. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

Tiếp tục thực hiện công văn Số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của  Bộ Giáo 
dục Đào Tạo và công văn Số: 706/SGDĐT-CTTT ngày 08/5/2020 của Sở Giáo dục - Đào 
tạo Hà tĩnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học.  

III. Trển khai các công tác: chuyên môn; xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ 
sinh, trực tuần, triển khai các nội dung trọng tâm đã đượ thống nhất tại hội nghị đại 
diện chi hội phụ huynh toàn trường (ngày 24 tháng 5 năm 2020) 

B. CÁC KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

I. Công tác chuyên môn: 

1. Công tác dạy & học chính khóa: 

1.1. Thời khóa biểu : Áp dụng TKB học kỳ II lần 8 (thực hiện từ ngày 25/5/2020). 

1.2.  Thời gian Dạy và Học: (Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7) 

+ Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh: 

Tiết Từ Đến Hiệu lệnh 

SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông 

1 7h00’ 7h45’ Chuông 

2 7 h50’ 8h35’ Chuông 

3 8h45’ 9h30’ Chuông 



4 9h35’ 10h20’ Chuông 

Lưu ý: Sáng 25/5/2020 Tiết chào cờ đầu tuần triển khai triển khai tập trung toàn 
trường. 

2. Công tác dạy thêm, học thêm:  

2.1. Nội dung dạy học: Ôn tập, củng cố  kiến thức phần học trực tuyến và ôn tập 
cuối năm. 

2.2. Các môn học: 

- Theo nguyện vọng của học sinh và sắp xếp của nhà trường. 

2.3. Lịch học:  Thực hiện theo TKB.  

2.4. Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh: 

Tiết Từ Đến Hiệu lệnh 

1 14h30’ 15h15’ Chuông 

2 15 h25’ 16h10’ Chuông 

3 16 h20’ 17h05’ Chuông 

3. Công tác dạy bù môn thể dục:  

Thực hiện theo TKB dạy bù môn TD. 

4.  Công tác quản lý: 

- BGH, Ban An toàn giao thông, Tổ trực nề nếp, Đoàn trường, GVCN, GVBM tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật ATGT,  nội quy, quy định nề nếp, 
quy định chuyên môn của học sinh trong giò sinh hoạt, giờ học chính khóa cũng như giờ 
học thêm  

- Đoàn trường triển khai kế hoạch công tác Đoàn, công tác thi đua; đôn đóc công tác 
trực nhật, vệ sinh, tu bổ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. Phối hợp với GVCN nắm bắt tình 
hình sức khỏe học sinh, kịp thời xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch theo hướng 
dẫn của ngành y tế. 

II. Công tác thi đua: 

1. Tiếp tục tổ chức tốt việc tham gia các cuộc thi : cuộc thi “90 năm ngành tuyên 
giáo”. 

2. Tổ tiếng Anh và Đoàn trường phối hợp để tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi 
hùng biện tiếng Anh Quốc Gia. 

III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh: 

1.  Triển khai tiếp việc xây cầu thang nối 2 nhà học 3 tầng. Triển khai xây dựng phần 
lõi sân thể dục. 



2. Triển khai công tác vệ sinh, trực tuần, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo kế hoạch. 
Lớp trực tuần 10A1. 

3. Rà soát, bổ sung kịp thời CSVC, Thiết bị phục vụ dạy học và phòng chống dịch 
bệnh. 

4. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, phòng chống hỏa hoạn trong thời gian 
tới. 

IV. Công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp: 

1. Rà soát, thu nạp các loại hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT QG. 

2. Thông báo, triển khai công tác tuyển sinh một số trường Công An, Quân sự, Kiểm 
sát, Du học, ... 

3. Triển khai các cuộc thi thử trực tuyến cho khối 12 (Theo kế hoạch của sở) 

V. Dự kiến lịch công tác: 

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều 

2 (25/5) - Tiết 1: Chào cờ đầu tuần 

- Tiết 2;3;4 : D&H CK theo TKB 

- Họp tổ CM từ 14h00’. 

3 (26/5) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập 

4 (27/5) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập 

5 (28/5) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập 

6 (29/5) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập 

7 (30/5) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập 

CN   

 

Nơi nhận: 
- BGH; TTCM, GV ( Thực hiện); 
- Công đoàn, Đoàn TN (Thực hiện) 
- Lưu: VP 

 

P.HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 

 
Phan Quyết Thắng 

 
 


