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KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM HỌC 2018-2019 
Tuần Nội dung công việc Thực hiện 

Tuần 27 
4/3 → 10/3 

- Tiếp tục thao giảng, kiểm tra hồ sơ chuyên môn đợt III Theo QĐ 
- Học lớp nhận thức về đoàn Đoàn TN 
- Đá bóng, đá cầu từ 10/3 đến 24/3 Đoàn TN 
- Kiểm tra sổ điểm, vn.edu, sổ đầu bài chính khóa, dạy thêm học thêm đ/c Cường 
- đ/c Bích họp Sở GD-ĐT ngày 6/3 đ/c Bích 
- Thu tiền thi thử THPT quốc gia khối 12 GVCN 
- Họp chi bộ lúc 14 giờ ngày 8/3 Đảng viên 
- Tổ chức hoạt động chào mừng 8/3 giao lưu với trường tiểu học Bế Văn 

Đàn 
 

- Thi nhảy dân vũ trên nền nhạc hiện đại tại huyện đoàn ngày 5/3 đ/c Dung 
- Chỉnh sữa Hồ sơ nghề phổ thông, trúng tuyển vào 10 đ/c Cường, đ/c 

Bích 
- Nộp hồ sơ thi Olympic khuc vực, đóng lệ phí thi đ/c Cường 

Tuần 28 
11/03→
16/03 

- Hạn cuối hoàn thành tiền bảo hiểm y tế khối 12 ngày 13/3  
- Duyệt quyết toán ngân sách  2018 ngày 12/3 đ/c Tiến, Hiền 
- Chi trả chế độ nâng lương 3 tháng cuối năm đ/c Hiền 
- Hoàn thành phiếu hóa đơn thu học phí hạn cuối 16/3 đ/c Hiền, 

GVCN 
- Thi thử THPT quốc gia ngày 15,16/3  
- Ngoại khóa 14 giờ ngày 13/3 Tổ KHTN 
- Kiểm tra nội bộ môn Anh văn, Tin.   
- Thi hội thao quốc phòng An ninh từ 12-16/3 Lãnh đạo, đ/c 

Bích 

Tuần 29 
18/3→ 24/3 

- Kiểm tra tập thể lớp 10C, 11C GV 
- Tập huấn thi THPT quốc gia đ/c Cường 
- Họp hội đồng 14 giờ ngày 20/3 CB, GV 
- Tăng cường công tác báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng Lãnh đạo 
- Tăng cường phụ đạo hs yếu kém khối 12 Hiệu trưởng 
- Kiểm tra hồ sơ, hoạt động sư phạm GVCN 

Tuần 30 
25/3→ 31/3 

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic khu vực 
- Hoàn thành các khoản thu theo kế hoạch 

GV 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra học II năm học 2018-2019 đ/c Cường 
- Đoàn thanh niên sơ kết thi đua đợt III, phát động thi đua đợt IV GV 
- Kiểm tra hồ sơ dạy thêm-học thêm Hội đồng 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG   
- Phó HT, Tổ CM, văn phòng, CĐ, ĐTN; 
- Website nhà trường; 
- Lưu: VT.                                
                                                                                                                    Trịnh Đức Tiến 


