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KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 01 

(Năm học 2019 – 2020) 

1. Tư tưởng chính trị 

- Tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại 

hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Tuyên truyền ngày học sinh – sinh viên. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 21/11/2019 của 

Huyện ủy Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 26/09/2019 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Quyết định số 

2134/QĐ-UBND và rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

của Ngành; chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà 

nước. 

2. Chuyên môn. 

Chỉ đạo chuyên môn thực hiện: 

- Thực hiện chương trình học kỳ II đúng tiến độ. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh chất lượng ôn học sinh giỏi (tham gia kỳ thi HSG cấp 

huyện ngày 11/01/2020 tại trường THCS Nguyễn Khuyến; 

- Tập luyện TDTT tham gia HKPĐ cấp huyện, cấp tỉnh; 

- Nâng cao chất lượng dạy thêm trong nhà trường. 

3. Công tác GVCN 

- Bám sát lớp hơn nữa, duy trì nề nếp học tập cũng như ý đạo đức của hs; 

- Sinh hoạt đảm bảo số buổi; 

- Nhắc nhở HS thực hiện tốt Luật Giao thông, các quy định nghiêm cấm việc 

mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong thời gian nghỉ tết; 

- Thực hiện các biện pháp duy trì sĩ số, chống học sinh bỏ học; 

- Thường xuyên nhắc nhở giáo dục đạo đức học sinh; 

- Kết hợp với gia đình hs giáo dục những hs cá biệt; 

- Nhắc nhở học sinh không tụ tập nơi sông suối ao hồ; 

- Nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn bảo quản CSVC; 

4. Công tác đoàn đội 

a. Công đoàn 

- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ; 



- Kết hợp với nhà trường phân công lịch trực trường trong thời gian nghỉ tết 

đảm bảo an toàn. 

- Kết hợp với nhà trường tổ chức thăm hỏi Buôn Vân Kiều (Buôn kết nghĩa 

với nhà trường) nhân dịp tết nguyên đán; 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở CĐV thực hiện tốt các quy định của trường. 

b. Đội _ Đoàn 

- Duy trì nề nếp học sinh; 

- Nhắc nhở HS thực hiện tốt Luật Giao thông, các quy định nghiêm cấm việc 

mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong thời gian nghỉ tết; 

- Kiểm tra công tác vệ sinh các lớp, đặc biệt là lớp học 2 buổi/ngày; 

- Kết hợp với GVCN xử lý, giáo dục những hs vi phạm đạo đức; 

- Tiếp tục xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, phòng chống tai 

nạn, đuối nước; 

5. Công tác khác 

- Quyết toán NĐ 86 và xây dựng nhu cầu năm học 2019 – 2020 theo lịch của 

PGD; 

- Bảo vệ trực trường đảm bảo an ninh trường học..  
   Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- PHT; (để thực hiện) 

- TT; Các đoàn thể; (để thực hiện) 

- Lưu VT. 
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