
 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 
Số: 28 /KH-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Lợi, ngày 29 tháng 7  năm 2022 

   KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 

 

TT Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 
Người/bộ phận 

thực hiện 
Người/bộ 

phận phối 

hợp 

Cán bộ 

phụ trách 

I CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN     

1.  Chú trọng tuyên truyền về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền về công tác tiêm 

vắc xin Covid-19 đến giáo viên, nhân viên, học 

sinh và CMHS. 

Trong họp 

HĐSP nhà 

trường 

CĐ, TPT, Y tế 

 

 

GVCN 

 

 

Đ/c Minh 

2.  Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 993/CT-

BGDĐT/2019 tăng cường giải pháp phòng chống 

bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực, tuyên truyền giáo dục giới tính 

cho học sinh, phòng chống dịch bệnh theo mùa; 

phòng chống tai nạn thương tích 

Trong họp 

HĐSP nhà 

trường. 

TPT, Y tế 

 

GVCN 

 

 

Đ/c Minh 

3.  Tuyên truyền, phổ biến giáo dục thực hiện công tác 

dân số cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tuyên 

tuyền Luật Giáo dục, Luật phòng chống mua bán 

người, Luật An toàn giao thông  

Trong họp 

HĐSP nhà 

trường. 

CĐ, TPT  GVCN, Y tế Đ/c Minh 

4.  Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt chủ đề năm của 

Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, 

sáng tạo, phát triển” và chủ đề của quận Long 

Trong họp 

HĐSP nhà 

trường. 

BCHCĐ, TPT GVCN, TTCM Đ/c Minh 
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Biên: “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải 

phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; thực hiện 

phong trào “Xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp 

- văn minh - hạnh phúc”; 

5.  Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ 

niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám 

(19/8/1945-19/8/2022); Ngày hội “Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc” 19/8/2022 và 77 năm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-

2/9/2022) 

Tuấn 1,2 TPT GVCN Đ/c Minh 

6.  Phối hợp với địa phương tổng kết hè năm 2022 và 

nhận bàn giao học sinh. 

Tuần 3,4 tháng 8 TPT GVCN Đ/c Minh 

7.  Tuyên truyền về việc tổ chức cuộc thi viết về 

gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong 

phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 

2022 

Trong họp 

HĐSP nhà 

trường. 

CĐ TTCM Đ/c Minh 

II   CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN     

 1. Công tác duy trì sĩ số và phổ cập giáo dục     

1.  Hoàn thành sổ Đăng bộ theo khoá học 2022-2026 

và sổ Phổ cập năm 2022. Phối hợp với địa phương 

chuẩn bị điều tra PCGD năm 2022. 

Tuần 4 tháng 8 Đ/c Hân  GVCN Đ/c Minh 

2.  Hoàn thiện tự kiểm tra tuyển sinh, hoàn thiện danh 

sách học sinh lớp 6 trong phầm mềm CSDL 

Xong trước 15/8 GVCN Đ/c K.Huyền Đ/c Minh 
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3.   Rà soát huy động học sinh vào lớp 6 và các học 

sinh ở các khối khác bỏ học ra lớp; tuyên truyền tới 

cha mẹ học sinh về phân luồng hướng nghiệp HS 

sau khi tốt nghiệp THCS. 

Tuần 1-4 GVCN Tổ, nhóm CM Đ/c Minh 

4.  Quan tâm, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách các điều 

kiện chuẩn bị cho năm học mới. 

Tuần 1-4 GVCN CĐ Đ/c Minh 

 2. Công tác dạy và học.     

1.   Phối hợp với gia đình trong việc quản lý, giáo dục 

học sinh tại nhà 

Tuần 1-4 GVCN TPT Đ/c Nhung 

2.  Phối hợp với các đoàn thể của địa phương, chi đoàn 

phường tạo các sân chơi hè bổ ích cho học sinh 

thông qua các hình thức triển khai đa dạng, phong 

phú phù hợp với thực tế. 

 

Tuần 1-4 

Đoàn TN GVCN Đ/c Nhung 

3.  Chuẩn bị đội ngũ, phân công chuyên môn, nhiệm 

vụ cho CBGV,NV năm học 2022-2023 

Tuần 1 tháng 8 

 

BGH TTCM Đ/c Nhung 

4.  Tổ chức tập huấn kĩ năng khai thác công nghệ 

thông tin cho GV  

Tuần 4 Đ.c Đinh Quỳnh Tổ, nhóm CM Đ/c Nhung 

5.  Tiếp tục XD KH Ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh 

học CLB môn học em yêu thích. 

Tuần 1-4 GV BD HSG Tổ, Nhóm CM Đ/c Nhung 

6.  Tổ chức thu phiếu sinh hoạt hè của học sinh, tổng 

kết, biểu dương các cá nhân tham gia tốt phong trào 

hoạt động hè tại địa phương. 

Tuần 3,4 TPT GVCN Đ/c Minh 

7.  Tham gia bồi dưỡng chính trị hè, các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của SGDĐT, 

Theo lịch PGD 

  

GV Tổ CM Đ/c Nhung 
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phòng GDĐT 

8.  Xây dựng KH tự bồi dưỡng và thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch tự bồi dưỡng. Tiếp tục triển khai tập 

huấn đại trà về CT Giáo dục phổ thông 2018 trên 

hệ thống LMS. 

Tuần 1-4 GV TT CM Đ/c Minh 

9.  Chuẩn bị các điều kiện CSVC và giáo viên, phối 

hợp với trung tâm GDNN-GDTX quận Long Biên 

dạy nghề Tin học cho học sinh khối 8 theo chương 

trình học nghề 70 tiết. 

Tuần 1-4 BGH Tổ, nhóm CM Đ/c Minh 

10.  XD các kế hoạch dạy học chính khóa, tự chọn, 

HĐNGLL, VMTL, chào cờ đầu tuần, SHL 

Tuần 1-2 Tổ, nhóm CM TTCM Đ/c Nhung 

11.  Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 

học nhiệm vụ năm học 

Tuần 4 BGH TTCM Đ/c Minh 

12.  Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

theo hướng dẫn của phòng Giáo dục 

Tuần 4 

 

 

BGH TTCM Đ/c Minh 

13.  Chuẩn bị Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”. 

(Theo Kế hoạch riêng) 

Theo lịch PGD TPT GVCN Đ/c Nhung 

III CÔNG TÁC QUẢN LÝ     

1.  Chỉ đạo phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa 

biểu, xây dựng kế hoạch dạy học  

Xong trước ngày 

25/8 

 BGH TTCM Đ/c Minh 

2.  Nộp bản phân công chuyên môn, kế hoạch dạy học 

và TKB về phòng GD 

Ngày 25/8 Đ/c Hân Đ/c Nhung Đ/c Minh 

3.  Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 

học nhiệm vụ năm học; xây dựng kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của phòng 

Tuần 4 BGH TTCM Đ/c Minh 
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Giáo dục 

4.  Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, đầu tư chỉnh trang 

khung cảnh sư phạm nhà trường, chú trọng đến 

công tác phòng dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các 

điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc đón 

học sinh khối 6, khai giảng và học năm học mới 

2022-2023. 

Tuần 3,4 CBGV,NV và 

HS 

CĐ, y tế, 

GVCN 

Đ/c Minh 

5.  Rà soát các phòng học bộ môn, phòng thư viện, bổ 

sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, các điều 

kiện để HS học 2 buổi/ngày và các điều kiện học 

bán trú 

Tuần 1-4 Đ/c Phương GVCN, đ/c 

Hậu 

Đ/c Minh 

6.  Tổ chức thi lại, xét lên lớp (nếu có); tổng hợp báo 

cáo công tác tuyển sinh, biên chế lớp năm học 

2022-2023. 

Tuần 4 GV bộ môn, đ/c 

Huyền 

GVCN 

 

Đ/c Minh 

7.  Kiểm tra, rà soát công tác tập huấn đại trà của các 

GV trên hệ thống LMS. 

Tuần 4 BGH  Đ/c Nhung 

8.  Thực hiện Ba công khai tại trường theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

GD&ĐT  

Tuần 1-4 BGH CĐ Minh 

9.  Tăng cường đầu tư, chỉnh trang CSVC, khung cảnh 

sư phạm nhà trường. 

Tuần 1-4 Ban CSVC  Đ/c Minh 

10.  XD triển khai các đề án liên kết năm học 2022-

2023 (tiếng Anh, KNS, STEM) 

Xong trước 30/8 BGH TTCM Đ/c Minh 

11.  Xây dựng Kế hoạch, tổ chức Lễ Khai giảng năm 

học 2022-2023. 

Tuần 1-4 BGH, thư ký 

HĐ 

TPT Đ/c Minh 

12.  Quản lý việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17 Tháng 6,7   BGH TTCM Đ/c Minh 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

13.  Bình xét thi đua CBGV, NV tháng 8 Tuần 4 hàng 

tháng 

HĐ thi đua khen 

thưởng 

Các TTCM Đ/c Minh 

 
Nơi nhận: 
- HT: để báo cáo; 

- Các tổ nhóm CM: để thực hiện; 

- Lưu VP.  

 HIỆU TRƯỞNG   

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Mậu Minh 
   
  

 


