
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS LONG TÚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số: 08 /KH-KHXH                                  Trà Nam, ngày 06 tháng 1 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 

Kính gửi:  - BGH, Bộ phận chuyên môn trường. 

                  - Các đồng chí giáo viên tổ KHXH 

 

- Căn cứ công văn số 367/PGD ngày 9 tháng 9 năm 2021 của PGD-

ĐT Nam Trà My về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ 

sở năm học 2021-2022; 

- Căn cứ vào lịch công tác tháng 01 năm 2022 của BGH nhà trường. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ KHXH. Nay tổ chuyên môn KHXH 

xây dựng kế hoạch công tác tháng 1 năm 2022 như sau: 

I. Kế hoạch trọng tâm: 

- Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn. 

- Vận động học sinh ra lớp sau khi thi học kì I cho đảm bảo. 

- Kiểm tra dự giờ thăm lớp một số giáo viên. 

- Sinh hoạt chào mừng chủ điểm tháng 1 “Mừng Đảng, Mừng xuân”  

- Ra đề và duyệt đề thi học sinh giỏi 

- Tăng cường phụ đạo Hs yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Nộp sản phẩm tham gia cuộc thi “Học văn, văn học” về PGD. 

- Tiếp tục phòng chống dịch, thực hiện đảm bảo qui định “5K” 

- Cập nhật điểm vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, Vnedu 

- Dạy bù nghỉ lễ Tết dương lịch theo kế hoạch dạy bù của chuyên môn trường 

- Thao giảng môn Ngữ văn (có kế hoạch riêng) 

- Tham gia thi văn nghệ và trang trí hoa chào mừng xuân 2022. 

II. Kế hoạch cụ thể:  

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện 

 

01-31/1/2022 

- Kiểm tra, dự giờ thăm lớp một số giáo viên 

- Vận động duy trì sĩ số học sinh 

- Hoàn thiện các loại hồ sơ 

- Dạy học theo thời khóa biểu, 

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn (2 lần) 

- Kiểm tra nội bộ tháng 1 

- Tổ chức thao giảng môn Văn (có kế hoạch 

riêng) 

Toàn tổ 

Toàn tổ 

Toàn tổ 

Toàn tổ 

Đ/c Bường, đ/c Đào 

TTCM, GV 

Theo kế hoạch 

Đ/c Thế 

1/1- 3/1/2022 Nghỉ Tết Dương lịch Toàn tổ 

4/1/2022 Thực hiện chương trình học kì II Toàn tổ 

6/1/2022  Hạn cuối nhập điểm cơ sở dữ liệu ngành Toàn tổ 

7/1-8/1/2022  Dạy bù Nghỉ Tết Dương lịch Toàn tổ 

11/1-27/1/2022  Kiểm tra nội bộ Theo kế hoạch trường 



21/1/2022  Nộp nội dung dự thi “Học văn-Văn học” về 

PGD 

Đ/s Thế, đ/c Thơm 

22/1/2022 Họp HĐSP tháng 1/2022  Toàn tổ 

01/1-31/1/2022 Tập luyện thi OTE Đ/c Thúy 

01/1-31/1/2022 Tích cực công tác BDHSG  Toàn tổ 

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 1 năm học 2021-2022 của tổ Khoa học Xã 

hội trường PTDTBTTH&THCS Long Túc.Đề nghị các đ/c giáo viên trong tổ thực 

hiện nghiêm túc. 

* Lưu ý: Ngoài ra, những công việc phát sinh trong tháng tổ chuyên môn sẽ 

thông báo trên bản tin hoặc chỉ đạo thực hiện bằng văn bản.                                                                                                  

 

Nơi nhận:        TỔ TRƯỞNG 

- HT, PHT (để báo cáo);          

- GV tổ KHXH (để thực hiện); 

- Lưu hồ sơ tổ. 

           Phạm Thị Như Thúy 
 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 


