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PHÒNG GD & ĐT BẾN CÁT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ AN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-THCSPA                                 Phú An , ngày 28  tháng 3 năm 2018
                                                    

KẾ HOẠCH THÁNG 4.2018
Năm học  2017 – 2018

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của 
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (Tổ GDCD-AN-MT kể chuyện về Bác).
- Tổ chức sinh hoạt tuyên truyền chủ điểm kỷ niệm 30/4 và 1/5 bằng những hình 
thức thiết thực và ý nghĩa.
- Thực hiện kỳ thi HKII chất lượng và nghiêm túc, đúng quy chế.
- Triển khai CV số 217/SGDĐT ngày 31/1/2018 của Sở GDĐT Bình Dương về 
hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2018-2019.
- Tiếp tục thực hiện đề án chống đuối nước của thị xã: xây dựng kế hoạch thực 
hiện trong hè, dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 18/6 -> 10/8.
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC:

1. Chuyên môn và hoạt động phối hợp:
- Thực hiện dạy và học kết thúc chương trình đúng quy định.
- Kiểm tra nói tiếng Anh học kỳ II các khối 6,7,8,9 (dự kiến 02/4->7/4)
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phụ đạo, tăng tiết đến hết Hk2 khối 9 đến ngày 

28/4.
- Triển khai học quy chế thi học kỳ II (5/4).
- Ra đề thi theo KHCM đảm bảo chính xác, đúng quy định. Nộp đề KT HKII 

6,7,8 cho BGH trước ngày 5/4.
- Thống nhất đề cương ôn tập theo kế hoạch (9/4 khối 9, 23/4 các khối 6,7,8).
- Tổ chức phân công coi, chấm thi HKII cho khối 9 (Từ ngày 16/4/2018 đến 

ngày 22/4/2018)
- Tổ nhận đề thi HKII gồm Thầy Khang, Thầy Minh và Thầy Hiệp: 15 giờ ngày 

14/4 và ngày 26/4.
- Thi / kiểm tra các môn năng khiếu: thể dục khối 9 từ 9/4->14/4; khối 6,7,8 

TD,AN,MT từ ngày 23/4->28/4) .
- Dự giờ đột xuất giáo viên trong tháng.
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- Tổ chức kiểm tra khảo sát các môn thi tuyển sinh 10 (Toán –Văn-Anh) theo kế 
hoạch – dự kiến 28/4/2018 (Anh); 06/5 (Toán, Văn).

- Lên kế hoạch ôn luyện tuyển sinh 10 tập trung từ ngày 02/5->28/5 (Toán 6t, 
Văn 6t, Anh 6t).

- Lên điểm định kỳ theo lịch .
- Kiểm tra tập trung 7,8 Toán, Anh theo KH (19/4); 6,9 Toán, Anh (12/4)
- Niêm yết danh sách phòng thi khối 9 (9/4), các khối còn lại (23/4)
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Kiểm tra, bổ sung hồ sơ học sinh khối 9 theo kế hoạch.
- Họp phụ huynh học sinh TB, yếu khối 9: nghe tư vấn tuyển sinh (1/4 – sáng 

chủ nhật; thành phần họp gồm BGH, GVCN, Các trường TC nghề và phụ 
huynh có con em HL TB, yếu- có nhu cầu thông tin nghề).

- Xét tốt nghiệp THCS dự kiến 26/4.
- Cô Thúy (Văn thư) nhận đơn dự tuyển vào lớp 10 Tây Nam 8 giờ ngày 23/4 

(Gặp thầy Dũng TN).
- Lập kế hoạch ôn tập/ bồi dưỡng thi ATGT thị xã Bến Cát (theo KH số 85 ngày 

20/3 của PGDĐT): ngày chốt DS đoàn tham gia ngày 24/4; ngày họp trưởng 
đoàn 14 giờ ngày 12/5;  ngày thi 16/5.

- Thi “Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” từ 
ngày 23/3 -> 13/4 .

- Nộp hồ sơ thi nghề học sinh khối 8 trước ngày 10/4; ngày dự kiến thi 17/5/ 
2018.

2. Chủ nhiệm, giám thị:
- Giám thị, TPT Đội, bảo vệ và Lập đội sao đỏ tăng cường chấn chỉnh lại tổ chức 

lớp: Duy trì chăm sóc cây xanh, trang trí lớp học, nề nếp sinh hoạt, ra vào lớp, 
vệ sinh lớp, tác phong học sinh. Kiểm tra từ cổng trường, chốt chặn chân cầu 
thang giờ chơi.                                                  

- Thực hiện liên lạc điện tử, cập nhật kiểm diện, vi phạm nề nếp hàng ngày/ tuần 
vào chương trình quản lý HS.

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm lớp. 
- Hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường.

3. Công tác các phòng chức năng:
- Kiểm tra các phòng chức năng về sử dụng trang thiết bị.
- Tiếp nhận thiết bị trường học tiên tiến và bảo quản tốt các thiết bị.
- Vệ sinh, trang trí, sắp xếp các thiết bị theo danh mục.
- Kiểm tra các loại sổ: Tài sản, cho mượn, nhật ký hoạt động ngày. 
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4. Đoàn thể:
- Công đoàn: Phối hợp tuyên truyền ý nghĩa ngày 30/4 và 01/5 đúng tinh thần chỉ 
đạo; BCH CĐCS phối hợp với chính quyền vận động CĐ viên thực hiện kỳ thi 
nghiêm túc (Ký cam kết công đoàn viên không vi phạm quy chế); Chuẩn bị hồ sơ 
công đoàn tiến hành kiểm tra chéo. Tiếp tục củng cố, chăm sóc vườn hoa công 
đoàn/ vườn cây thuốc nam.
Tiến hành cho CĐV đăng ký tham quan học tập kinh nghiệm:  dự kiến tại Phan 
Thiết (Bình Thuận)  thời gian từ ngày 26,27/5 hoặc 16,17/6. Hạn chót đăng ký 
ngày 14/5/2018.
- Đoàn Thanh niên: Ký cam kết không có đoàn viên vi phạm quy chế, tiếp tục 
trực hỗ trợ giờ ra chơi. Lên KH tuyên truyền ý nghĩa ngày 30/4; 01/5.
- Đội TN:  Luyện tập tham gia nghi thức đội cấp thị xã, lên KH tuyên truyền ý 
nghĩa ngày 30/4 và 1/5; Ký cam kết không để đội viên vi phạm quy chế thi.
- Tiếp tục củng cố chi hội khuyến học của nhà trường theo QĐ 281 của Thủ tướng 
về đề án học tập suốt đời (vận động mỗi PHHS/ CB,GV,NV – hội viên ủng hộ quỹ 
khuyến học   của nhà trường theo tinh thần chỉ đạo).

5. Lao động - NGLL:
- Học sinh tự bảo quản CSVC, chăm sóc, bảo quản cây  xanh. 
- Trang trí lớp học, xóa vết dơ, vết vẽ bậy trên bàn, tường … 
- Tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện nước của nhà trường.

 - Thực hiện đúng nội dung chương trình theo kế hoạch và báo cáo đúng thời gian 
quy định: tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh thiết thực.

 6. Công tác tài chính- văn thư: 

- Thực hiện quyết toán  kinh phí theo quy định.

- Công khai tài chính các khoản thu (quỹ khuyến học…)
- Cập nhật sổ tài sản, các loại quỹ.

 Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- UBND xã Phú An;
- BGH, TTCM, Đoàn thể;
- Niêm yết;
- Lưu: VT.                                                                           

Nguyễn Bình Khang



      4


