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KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

 I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong hè. 
 - Thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh do covid-19 

- Hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp của GV, PHT, HT; đánh giá phân loại viên 

chức, xét thi đua năm học 2021-2022 

- Hoàn thành việc ôn, thi lại và xét lên lớp. Kết quả chung lên lớp sau thi lại: 98.9 %; 

lưu ban 11 em ( khối 6: 6 em; khối 8: 5 em) 

- Xét thi đua khối THCS trường đứng thứ 3 khối THCS thành phố được UBND tỉnh 

tặng Bằng khen, UBND thành phố công nhận tập thể lao động tiên tiến.  

 - Thực hiện đúng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Kết quả thi điểm trung bình 

19,46 đứng thứ 7 toàn tỉnh.  

- Công tác tuyển sinh lớp 6 được 230 em, đạt tỉ lệ 104%. 

 - Tổ chức cho GV tham tập huấn chương trình giáo dục PT 2018, bồi dưỡng chính trị 

hè năm 2022. 

 - Kiểm kê; tu sửa CSVC, sửa chữa bàn, ghế, cắt tỉa cây,…chuẩn bị năm học mới. 

 - Thực hiện chi lương, phụ cấp, tăng giờ,…kịp thời. 

II. Kế hoạch hoạt động tháng 9/2022 

1. Công tác tuyên truyền:  

- Chủ đề năm học 2023-2023: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, 

củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Tăng cường nề nếp, kỉ cương, dân chủ 

trong nhà trường. 

- Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2023) và khai giảng năm học 

mới. 

 - Chỉ thị 1112/CT-BGD&ĐT ngày 19/8/2023 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2023-2023.  

  - Tuyên truyền hướng dẫn tổ chức giới thiệu truyền thống nhà trường, cho HS học nội 

quy; Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh...  

  - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 

bệnh Covid-19; tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; 

tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong học sinh. 

 - Tuyên truyền, triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 7; triển 

khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.  

 - Tuyên truyền về triển khai thu học phí không dùng tiền mặt.  

2. Công tác quản lý, tổ chức 

 - Chỉ đạo, quản lý công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 

 - Quán triệt việc phòng chống dịch bệnh do Covid 19 đến toàn thể cán bộ giáo viên và 

học sinh toàn trường. 



 - Phân công, phân nhiệm năm học mới cho BGH, giáo viên, nhân viên. Thành lập tổ 

chuyên môn, văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2022-2023. 

 - Chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị khai giảng năm học mới. 

 - Xây dựng phương án dạy học đảm bảo phòng chống dịch bệnh do covid-19. 

 - Thay đổi vị trí một số phòng làm việc, phòng chức năng. 

 - Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9/2022 theo hướng dẫn của Phòng GD. 

3.  Công tác chuyên môn  

- Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức, thực hiện triển khai đại trà 

trong tổ bộ môn;  

- Phân công nhiệm vụ giáo viên phù hợp, đảm bảo công bằng, sắp xếp thời khóa biểu 

khoa học, xây dựng các phương án dạy học phù hợp, xây dựng các quy định chuyên môn 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của nhà trường và quy định của ngành. 

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, học kỳ, năm học; kế hoạch dạy 

học và các quy định chuyên môn của tổ, xây dựng tiêu chí thi đua, chỉ tiêu chất lượng giảng 

dạy, tham gia các phong trào năm học 2022-2023.  

- Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 

4.  Giáo viên chủ nhiệm:  

- Nhận danh sách lớp chủ nhiệm trên vnedu thành lập các nhóm Zalo của lớp thống 

nhất tên các nhóm như sau: Lớp…năm học 2022-2023, khối 6,9 đ/c Phiến phụ trách, Khối 

7,8 đ/c Lý phụ trách, nắm bắt tìm hiểu thông tin học sinh, triển khai học tập nội qui học sinh, 

hướng dẫn tuyên truyền học sinh việc thực hiện tốt quy định về phòng chống covid-19, 

tuyên truyền việc tiêm phòng vacxin Covid-19 mũi nhắc lại cho GV, NV và học sinh. 

- HD học sinh nề nếp, PP học tập, chuẩn bị tốt sách vở, dụng cụ học tập... 

- Chuẩn bị nước rửa tay khô trên lớp, nước lau sàn nhà và các dụng cụ để vệ sinh 

phòng học thường xuyên lớp tự trang bị. 

- Chuẩn bị nội dung trao đổi cùng CMHS đầu năm. 

- Ổn định lớp, phân chia tổ, bầu ban cán bộ lớp, tổ trưởng, tổ phó, cán sự bộ môn, 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên lớp. Phân công HS trực nhật; thống nhất lề lối làm 

việc của lớp;  

- Chuẩn bị khăn bàn, bình hoa, giỏ hoa trang trí lớp học thân thiện 

- Thống kê số liệu học sinh nghèo, khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con em gia đình 

chính sách, học sinh dân tộc để hỗ trợ nhận tập, kinh phí học tập, nộp về cho đồng chí 

Hương vt ngày 01/9/2022. 

- Vị trí các lớp học như sau: 

Trệt 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 

Lầu 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

Lớp 9.5 học tại phòng Âm nhạc 

4. Công tác khác 

a) Bộ phận văn phòng 

 - Văn thư: Bàn giao danh sách học sinh các lớp cho GVCN, sắp xếp hồ sơ, sổ sách, 

học bạ học sinh gọn gàng, khoa học. Cập nhật kịp thời các văn bản đi, đến. Chuẩn bị các hồ 

sơ chủ nhiệm, sổ ghi đầu bài. 

 - Kế toán: Thực hiện quyết toán các hồ sơ chi trong hè; chi lương, phụ cấp, mua sắm 

văn phòng phẩm cho các bộ phận. Tổng hợp các khoản thu, chi năm học 2021-2022; tham 

mưu công tác thu, chi các khoản năm học 2022-2023. Thuê lao công vệ sinh các phòng học, 

lau chùi khử khuẩn. 

 - Bảo vệ: Rà soát lại hệ thống điện, nước của trường để sửa chữa kịp thời các chỗ hư 

hỏng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên, học sinh; lau chùi quạt, bóng 



đèn các lớp học. Sắp xếp, bàn giao CSVC các lớp cho GVCN; rà soát hệ thống cửa kính vỡ, 

hư hỏng để thay thế.  

 - Phục vụ: Làm vệ sinh phòng hội đồng, khu vực hành lang và cầu thang sạch sẽ. 

Phục vụ nước uống cho giáo viên, nhân viên. Vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường 

 b) Bộ phận CMC-PCGD 

 - Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6.  Phối hợp GVCN, Đoàn TN, Đội TN vận động 

học sinh ra lớp đúng thời gian quy định, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học. 

 - Thực hiện cập nhật hồ sơ phổ cập kịp thời. Tham gia điều tra trình độ văn hóa, tổng 

hợp số liệu cập nhật lên hệ thống. 

 c) Thư viện-Thiết bị 

 - Sắp xếp lại phòng ốc, trang thiết bị đảm bảo khoa học, sử dụng tiện lợi, hiệu quả. 

 - Tham mưu thanh lý sách vở, tài liệu, trang thiết bị hư hỏng, không còn giá trị sử 

dụng; mua sắm sách, tài liệu, thiết bị đảm bảo đủ nhu cầu dạy và học cho năm học mới. 

 - Lên kế hoạch cho GV mượn SGK, SGV, sách tham khảo, trang thiết bị dạy học. Hỗ 

trợ  SGK cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

 c) Công đoàn: 

 - Động viên CB,GV,NV thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công 

 - Kết hợp cùng BGH xây dựng tiêu chí thi đua, theo dõi thi đua GV,HS 

 - Làm việc với căn tin về việc vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền thực hiện tốt 

phòng chống dịch bệnh do covid-19. 

d) Đoàn, Đội TN 

 - Họp Hội đồng phụ trách chi Xây dựng và triển khai bảng lượng hóa thi đua của Đội 

năm học 2022-2023. 

 - Ổn định nề nếp học sinh; triển khai nội quy nhà trường về nề nếp tác phong, trang 

phục, phù hiệu,… 

 - Tập luyện nghi thức chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới. 

5. Công tác Thi đua – khen thưởng: 

- Xây dựng điều chỉnh các tiêu chí thi đua sát với tình hình thực tế đưa về các tổ góp 

ý bổ sung cho phù hợp. 

- Thực hiện thi đua ngay từ đầu tháng 9 

6. Kiểm tra nội bộ: Xây dựng kế hoạch KTNB năm học 2022-2023 

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022-2023 của trường 

THCS Tân Đồng yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện, trong quá trình làm việc có 

những đề phát sinh sẽ được triển khai trong Lịch làm việc tuần./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT; 

- PHT, tổ trưởng CM, VP; 

- Tất cả VC đơn vị (qua Zalo trường); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

   


