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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 27 
(07/3/2022 – 13/3/2022) 

 
Theo đánh giá cấp độ phòng, chống dịch của UBND thành phố Hà Nội, xã Xuân Giang thuộc cấp 

độ 3. Vì vậy, Tuần 27, toàn trường học trực tuyến theo TKB. 

1. Quán triệt học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hàng ngày, GVCN thăm 

nắm tình hình học sinh liên quan đến dịch Covid-19 và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành khi có 

học sinh thuộc diện F. 

2. Quán triệt ý thức kỷ luật, nội quy học trực tuyến và ý thức học tập trong việc tham gia học trực 

tuyến của học sinh. Hàng ngày, GVCN báo cáo tình hình học trực tuyến của học sinh trên Trang tính 

(Khối sáng báo trước 8h30, khối chiều báo trước 14h30). 

3.  Tiếp tục tăng cường phối hợp CMHS, GVBM trong công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy 

học trực tuyến.  

4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra học sinh tham gia các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đoàn trường phát động.  

5. Thi Nghề PT bổ sung đợt 2: Theo kế hoạch của Sở GDĐT, ngày 13, 14/3/2022, Sở sẽ tổ chức 

cho học sinh khối 12 chưa thi Nghề PT đợt 1 do liên quan đến dịch Covid-19. GVCN nhắc nhở tới đối 

tượng của học sinh lớp tham gia nghiêm túc, đúng lịch thi. Khi đi thi cần đem theo Căn cước công dân để 

làm thủ tục thi. Lưu ý: Nếu lịch thi có thay đổi do tình hình dịch, nhà trường sẽ thông báo tới GVCN. 

6. Chú ý:  

- Tuần 27 thực hiện theo TKB mới, áp dụng từ ngày 07/3/2022.  

- Tiết chào cờ thứ 2 (07/3/2022): Tọa đàm “Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3” và thực hiện 

chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong thế giới hiện đại”.  

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (12/3/2022): Sơ kết Tuần 27; Sinh hoạt chi đoàn “Tự hào Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh”. 

 Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022 
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