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KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2021 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931). 

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Giới thiệu đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Tham gia Hội thi GVCNL giỏi năm 2021 đạt kết quả cao. 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, QP-AN, thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW, thực hiện QCDC: 

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên: 

- Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931). 

- Cán bộ, giáo viên tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một 

tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

1.2. Đối với học sinh : 

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho học sinh: 

Kết hợp việc nêu gương những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền cho ĐVTN tích cực học tập và làm 

theo Bác. 

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh: 

+ GVCN tăng nội dung giáo dục pháp luật trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần. 

+ Ban ANTH tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho học sinh.  

2. Công tác chuyên môn 

2.1. Tiếp tục chỉ đạo chuyên môn theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

- Công văn số 26/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/01/2021 của Sở Giáo dục và đào 

tạo về hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2020 – 2021. 



- Công văn số 356/SGD&ĐT – GDCN-GDTX ngày 03/03/2021 về việc cập 

nhật, rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh. 

2.2. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn. 

2.3. Nâng cao chất lượng các sinh hoạt chuyên môn trong các tổ, nhóm chuyên 

môn. Quan tâm đến vấn đề xây dựng hồ sơ chuyên môn của cá nhân, tổ, nhóm chuyên 

môn và nhà trường. 

2.4. Các nhóm chuyên môn đề xuất các giải pháp với nhà trường để nâng cao 

kết quả học tập sau đợt thi thử tốt nghiệp lần 1. 

2.5. Các giáo viên nộp SKKN tại trường vào ngày 10/3/2021, trường hoàn thiện 

hồ sơ nộp Sở vào ngày 12/3/2021. 

2.6. Hoàn thành hồ sơ thi nghề PT trước ngày 14/3/2021, đoàn kiểm tra chéo từ 

ngày 16/3/2021 đến 25/3/2021. Gửi danh sách lãnh đạo, thư ký về Sở trước ngày 

25/3/2021. 

2.7. Chỉ đạo công tác hướng dẫn TTSP theo quy định. 

3. Công tác Lao động, cơ sở vật chất, ANTH, YTHĐ 

3.1. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn cho 

cán bộ, giáo viên và học sinh. 

3.2. Ban CSVC: Chuẩn bị tốt CSVC cho thi Nghề (phòng thi lý thuyết, phòng 

thi TH Tin; Điện; Vườn, máy vi tính, hệ thống điện, các vật dụng cho thi thực hành 

Điện, làm vườn.....). 

3.3. Đoàn trường, GVCN tăng cường bám lớp; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời 

các biểu hiện tiêu cực của học sinh. 

3.4. GV bộ môn, sử dụng tối đa thời gian lên lớp. Tránh tình trạng vào chậm, ra 

sớm. Kiểm tra sĩ số, trang phục của học sinh, kiểm tra việc đeo thẻ của học sinh trước 

khi tiến hành bài giảng. 

3.5. Ban ANTH  tổng hợp tình hình đạo đức của học sinh hàng tuần, xử lý kịp 

thời những học sinh vi phạm nội quy trường lớp học.  

3.6. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của HS. 

4. Công tác đoàn thể: 

4.1. Công đoàn: 

- Triển khai hướng dẫn số 38/HD-CĐN ngày 26/02/2021 của công đoàn ngành 

giáo dục về Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, nhà giáo 

và người lao động năm 2021. 

- Triển khai công văn số 39/CĐN ngày 04/3/2021 của công đoàn ngành giáo dục 

về thực hiện chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2021. 



- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động đăng ký sử dụng phương 

thức giao dịch BHXH điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssiD-Bảo hiểm xã hội (từ 

ngày 01/3/2021 đến 30/3/2021). 

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ 

nữ 08/3. 

4.2. Đoàn trường: 

- Tiến hành công tác kiểm tra nề nếp đoàn chặt chẽ, chính xác và linh hoạt. 

- Tham gia chỉ đạo công tác TTSP theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. 

- Triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng 90 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

4.3. Các tổ chuyên môn: 

Hoàn thành các hồ sơ về kiểm định chất lượng đã được phân công. 

5. Công tác KĐCL: 

- Hoàn thành hồ sơ trình sở GD-ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài. 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021 

 

Ngày Nội dung công việc Phân công 

01-07 
- Dạy học 

 
BGH 

08 
- Dạy học 

- Hoạt động 8/3 
BGH 

09-10 - Thi GVCNL giỏi cấp tỉnh Đc Hải, GVCN 

10 

- Dạy học 

- Nộp SKKN cấp trường, hoàn thành hồ sơ để 

nộp sở ngày 12/3/2021 

BGH 

Đ/c Tuấn Anh 

14 
- Dạy học 

- Hoàn thành hồ sơ dạy nghề PT 

BGH 

Đ/c T Anh 

22 
Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng, trình 

Sở GD thành lập đoàn về kiểm tra. 
Đ/c Thanh 

23-27 

- Dạy học 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất 

lượng. 

BGH, đc Thanh 

Lưu ý: Các VB hướng dẫn:  

Công văn số 26/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/01/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo 

về hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2020 – 2021; Công văn số 356/SGD&ĐT 

– GDCN-GDTX ngày 03/03/2021 về việc cập nhật, rà soát năng lực giáo viên tiếng 



Anh; Hướng dẫn số 38/HD-CĐN ngày 26/02/2021 của công đoàn ngành giáo dục về 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, nhà giáo và người 

lao động năm 2021. Công văn số 39/CĐN ngày 04/3/2021 của công đoàn ngành giáo 

dục về thực hiện chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2021. 

 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Tổ CM, Các đoàn thể; 

- Toàn thể CB, GV (Qua hộp thư); 

- Lưu 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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