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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH-ĐP2 TX. Đức Phổ, ngày  06 tháng 01 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

Tháng 01 năm 2022 
Hoàn thành chương trình,  sơ kết học kỳ I, 

tổ chức dạy và học học kỳ II năm học 2021-2022 

 

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: 

1. Hoàn thành chương trình: 

- Rà soát lại việc thực hiện chương trình giảng dạy, hoàn thành chương trình theo Kế hoạch 
35 tuần thực học. 

- Công tác quản lý: Kiểm tra kế hoạch giảng dạy của GV, sổ đầu bài, theo dõi thực hiện dạy 
bù (có phần ghi đầu bài dạy bù riêng/ phía sau sổ đầu bài cho từng khối lớp), tuyệt đối không 
được cắt xén, ghép nội dung, ghép tiết không đúng quy định. 

- Ban Thanh tra nhân dân hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I. 

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách, kế hoạch dạy học của học kỳ I (Tổ trưởng chuyên môn chịu 
trách nhiệm kiểm tra và báo cáo theo mẫu sơ kết). 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra cuối hoc kỳ 1 của Sở và kế hoạch của Nhà 
trường: 

- Tuần thứ 16, 17 (từ ngày 31/12/2021 đến 06/01/2022): Kiểm tra trực tuyến theo TKB các 
môn: Công nghệ, Tin học, TD, GDQP và nghề PT. 

- Tuần thứ 17, 18 (từ ngày 08/01/2022 đến 14/01/2022): Kiểm tra trực tuyến theo lịch, đề 
chung của Trường của các môn còn lại (môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Lịch sử, Địa lí và GDCD). 

- Từ tuần thứ 19 (từ ngày 17/01/2022): Thực hiện chương trình học kỳ II. 

2. Kế hoạch Sơ kết học kỳ: 

Tuần thứ 19 (từ 15/01 đến 25/01/2022): Sơ kết học kỳ I và thực hiện chương trình kỳ II. 

- Hoàn thành điểm số HKI trên hệ thống SMAS: 
+ Ngày 11/01/2022: Đối với các môn TD,QP,Tin, CN và Nghề PT. 
+ Ngày 18/01/2022: Đối với các còn lại. 
+ Ngày 19/01/2022: in bảng điểm tổng hợp (điểm TBm HKI) chính thức giao cho GVCN. 
- Sơ kết lớp: 
+ GVCN thông báo kết quả cho HS, thống nhất danh sách đề nghị khen - thưởng danh hiệu 

HSTT và HSG; đơn đề nghị phúc tra bài kiểm tra; báo cáo thống kê sơ kết lớp theo mẫu cho 
Thư ký trong ngày 20/01/2022. 

+ GVCN tổ chức sơ kết lớp trong ngày 22/01/2022 (giờ SHL). 
Lưu ý: Sau sơ kết lớp GVCN duyệt kết quả HKI trực tuyến SMAS, thống nhất danh sách 

đề nghị khen - thưởng danh hiệu HSTT và HSG; đơn đề nghị phúc tra bài kiểm tra; báo cáo 
thống kê sơ kết lớp theo mẫu cho văn phòng trong ngày 16/01/2022(nếu có). 
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- Họp tổ sơ kết học kỳ: Các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng họp từ 08 giờ 35 thứ 6 ngày 
21/01/2022. 

- Họp Hội đồng từ lúc 14 giờ 00 thứ 6 ngày 21/01/2022. 

- Từ ngày 21/01/2022 Bộ phận chuyên môn cùng tổ Văn phòng chuẩn bị các quyết định, 
giấy khen, phần thưởng cho Lễ sơ kết học kỳ 1. 

- Tổ chức sơ kết học kỳ I từ 13 giờ 30 thứ 7, ngày 27/01/2022 (thứ 5). 

- Từ ngày 24/01/2022 tiếp tục học chương trình HK2 (tuần 20), GVBM hoàn thành điểm 
vào sổ cá nhân, GVCN vào điểm học bạ lớp 11, lớp 12, lớp 10 học bạ điện tử (GVCN khối 12 
kiểm tra tính chính xác các loại giấy tờ trong học bạ). 

2. Thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2021-2022 

- Thực hiện chương trình học kỳ II từ tuần thứ 19 (17/01/2022) theo KH 35 tuần thực học. 

3. Thanh tra, kiểm tra: 

Từ Tuần 18 đến tuần 20 (10-29/01/2022) Sở kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và hồ 
sơ chuyên môn theo kế hoạch của Sở; các tổ chuyên môn và giáo viên hoàn thành và chương 
trình theo từng nội dung của mình để phục vụ kiểm tra thanh tra. 

 
II. KẾ HOẠCH THÁNG 01-2022; CHI TIẾT: 

 
Thời gian Nội dung công việc Ghi chú 
Tuần 16, 

17 
(31/12/2021 

đến 
06/01/2022 

Kiểm tra trực tuyến theo TKB các môn: Công nghệ, Tin học, TD, 
GDQP và nghề PT. 

 

Tuần 17, 
18 (từ ngày 
08/01/2022 

đến 
14/01/2022) 

Kiểm tra trực tuyến theo lịch, đề chung của Trường của các môn còn 
lại (môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 
Địa lí và GDCD). 

 

Tuần 19 
 

Từ  ngày 
17-

22/01/2022 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB học kỳ II. 
+ Tiếp tục dạy bù để hoàn thành chương trình HK 1, báo cáo với CM 
(nếu có). 
+ Hoàn thành điểm bài kiểm tra và bảng điểm  tổng hợp. 
+ Họp các tổ CM và tổ VP từ  08 giờ 30 thứ 5 ngày 21/01/2022. Báo 
cáo kết quả hoạt động CM HK1. Làm kê khai giờ dạy HK I theo mẫu 
(hoàn thành trong ngày họp tổ chuyên môn). 
+ Báo sơ kết học kỳ I cho văn phòng Sở trước ngày 20/01/2022 (CV  
2210/SGDĐT ngày 06/12/2021 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi), hoàn 
thành cơ sở dữ liệu ngành trước ngày 26/01/2022. 

+ Họp Hội đồng từ lúc 14 giờ 00 thứ 6 ngày 21/01/2022. 
+ Họp PHSH vào Chủ nhật ngày 23/01/2022 (trực tuyến). 
 

 

Tuần 20 
24-

29/01/2022 

+ Tiếp tục học TKB học kỳ II. 

+ Sơ kết học kỳ I từ 13 giờ 30 thứ 7, ngày 27/01/2022 (thứ 5). 
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+ Triển khai lập các kế hoạch của Tổ trưởng CM và GVBM ở HKII. 
+ Hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trước ngày 26/01/2022. 
+Ký duyệt các kế hoạch HKII của Tổ chuyên môn. 
+Ký chốt sổ đầu bài HKI, thời hạn lưu 05 năm. 

Trên đây là Kế hoạch sơ kết HKI và kế hoạch công tác Tháng 01 năm 2022, trong quá 
trình thực hiện nếu có điều chỉnh Nhà trường sẽ thông báo sau./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; các Tổ trưởng CM; CĐ, ĐTN.  
- Phòng HĐ; Web. 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 


