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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: 96  /KH-ĐP2 Đức Phổ, ngày 02 tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

Tháng 3 năm 2022 
 

I. Đánh giá công tác chuyên môn tháng 02/2022 

1. Nội dung đã thực hiện: 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo; 

- Thực hiện nghỉ tết nguyên đán đúng theo Kế hoạch; thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng chống Covid-19 dạy học trực tiếp. 

- Ổn định nề nếp dạy và học, triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch HK II; 

- Tổ chức thi HSG 11 cấp trường (ngày 17/02/2022); kết quả có 32/69 HS đạt giải (7 
nhì; 19 ba và 6 KK), chọn 26 học sinh được bồi dưỡng tham gia thi chọn HSG 11 cấp tỉnh 
khóa ngày 31/3/2022. Thực hiện bồi dưỡng từ ngày 21/02/2022 theo kế hoạch. 

- Tham gia thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh (16/02/2022) đạt (1 nhì; 7 ba và 5 KK). 

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo Kế hoạch; kết quả có 10/10 
giáo viên đạt giải (1 nhât, 3 nhì và 6 ba). 

- Tổ chức khảo sát tổ hợp bài thi THPT năm 2022, trong đó THKHTN: 85/378 
(22,49%); THKHXH: 293/378 (77,51%);  

II. Mục tiêu, kế hoạch hoạt động tháng 03 

1. Mục tiêu chung: 

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn HKII, khắc phục 
hạn chế, tồn tại; thực hiện nghiêm túc kết hoạch dạy học 35 tuần; 

- Rà soát hồ sơ chuyên môn; kế hoạch dạy học, giáo án, sổ họp của từng tổ bộ môn; 
phòng GDTrH  kiểm tra theo kế hoạch của Sở; 

- Duy trì ổn định công tác dạy và học đến cuối năm học; 

- Khảo sát danh sách đội tuyển chuẩn bị  hồ sơ tham gia dự thi HSG lớp 11 cấp tỉnh, thi 
ngày 31/3/2022; 

- Lập kế hoạch kiểm tra giữa kỳ II: Tổ chức vào tuần 8 và tuần 10 (tuần 26-28; từ ngày 
14/3 - 02/4/2022); hoàn thành số điểm kiểm tra (tuần 29; chậm nhất ngày 16/4/2022). 

- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (buổi 4). 

- Lập kế hoạch hoàn thành chương trình nghề PT thi tháng 4/2022. 

- Tham gia công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo kế hoạch trường và kế hoạch 
sở. 

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo Kế hoạch số 296/KH-SGDĐT ngày 
01/3/2022, giáo viên tham gia báo cáo lịch dạy, tổ chuyển môn phân công dạy thay ngày đi 
thi cho giáo viên tham gia hội thi.  

- Tổ chức dạy ôn tập thi THPT năm 2022 (dự kiến từ 14/3/2022) 

2. Công tác khác: 



 2 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (Ban Thanh tra nhân dân lập KH). Tăng 
cường theo dõi, kiểm tra dạy thêm – học thêm trái quy định. 

- Tiếp nhận giáo viên mới; bố trí giảng dạy cho viên hết thời gian nghỉ theo chế độ thai 
sản. 

- Hoàn thành hồ sơ và trình thẩm định hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế đợt II năm 
2022 (ngày 03/3/2022 theo lịch). 

- Bố trí lịch công tác giảng dạy tạo điều kiện cho Công đoàn tổ chức cho CBGV, CNV 
nhân ngày 8-3 (nếu có). 

- Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền luật Thanh niên trong tháng 3 theo kế hoạch 
của Sở. 

- Triển khai phong trào đọc sách hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 2022 (21/4).  

- Tạo điều kiện Đoàn Thanh niên tổ chức kỷ niệm nhân ngày 26-3 (nếu có); 

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT: 

 
Thời 
gian 

Nội dung công việc Ghi chú 

Tuần 24 
Từ 28/02-
05/3/2022 

+ Tiếp tục giảng dạy và học tập theo TKB. 
+ Tiếp tục Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 11. 
+ Họp Tổ trưởng chuyên và tổ phó chuyên môn từ 15 giờ 30 ngày 

07/3/2022 (Thứ 2). 
+ Tổ trưởng xây dựng kế hoạch SHCM theo NCBH (buổi 4).  

+ Lên kế hoạch dự giờ đợt giờ đợt 3 (1 tiết/ GV) 
+ Lập kế hoạch dạy ôn thi TN theo nguyện vọng đăng ký. 
+ Lập Kế hoạch và các quyết định thực hiện đánh giá trường chuẩn 

quốc gia giai đoạn II. 
+ Tham gia chọn sách lớp 10 mới theo kế hoạch. 

 

Tuần 25 
Từ 07-

12/3/2022 

+ Tiếp tục Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 11. 
+ Dự giờ đợt 3 (1 tiết/ GV). 
+ Họp các tổ chuyên môn từ 15 giờ 00 ngày 10/3/2022. 
+ Thực hiện các nội dung chuẩn bị hồ sơ kiểm tra trường đạt chuẩn 
quốc gia. 
+ Sinh hoạt cụm chuyên môn, môn ngữ văn. 
+ Lập kế hoạch Kiểm tra giữa kỳ 

Tất cả 
các tổ 
chuyên 
môn họp 

Tuần 26 
Từ 14-

19/3/2022 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB. 
+ Rà soát hồ sơ lớp 12. 
+ Kiểm tra Hồ sơ tổ chuyên môn (Kiểm tra nội bộ, ban thanh tra lên 
kế hoạch). 
+ Kiểm tra giữ kỳ II theo kế hoạch 
+ Ngày 17/3/2022 giáo viên bồi dưỡng HSG lớp 11 gửi danh sách 
học sinh dự thi cấp tỉnh (danh sách đã cho làm bài khảo sát). 
+ Họp Hội đồng sư phạm từ 14 giờ 35 ngày 17/3/2022 (thứ 5). 

 

Tuần 27 
Từ 21-

26/3/2022 

+ Tiếp tục Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 11. 
+ Đoàn Thanh niên tổ chức lễ kỷ niệm 26/3 cho HS toàn trường 
theo kế hoạch (nếu có). 
+ Kiểm tra giữ kỳ II theo kế hoạch. 
+ Thành lập Ban công tác Hồ sơ sơ thi THPT năm 2022. 
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+ Sinh hoạt cụm chuyên môn, môn ngữ văn. 

Trên đây là Kế hoạch công tác chuyên môn Tháng 3 năm 2022, trong quá trình thực 
hiện nếu có điều chỉnh Nhà trường sẽ thông báo sau./. 

Nơi nhận: 
 - Ban lãnh đạo; các Tổ trưởng CM; CĐ, ĐTN.   
 - Phòng HĐ; 
 - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

THẠCH CẢNH BÊ 

 


