
PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Ái Nghĩa, ngày 29 tháng 10 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác chuyên môn tháng 10 và nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 11/2022 
 

        A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG 10/2022 

I. Công tác dạy và học, các hoạt động chuyên môn 

1. Kết quả đạt được 

- Duy trì đảm bảo nền nếp dạy và học. Thực hiện chương trình theo đúng 

KHDH, dạy học chủ đề được thể hiện vào sổ đầu bài. 

- Chia TKB áp dụng từ tuần 5 (Cô Minh Tâm nghỉ hưu, Cô Vân nghỉ hợp đồng) 

- BGH, TTCM, TPCM tiến hành dự giờ thăm lớp kiểm tra tình hình thực hiện 

dạy học chương trình giáo dục 2018. 

- Duyệt KHDH của của các Tổ CM trên edu.vn. 

- Thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh; tăng cường dạy học 

bằng GAĐT, thực hiện việc soạn giảng đúng theo Kế hoạch số 15/KH-THCSNT 

ngày 26/9/2022 của trường THCS Nguyễn Trãi về thực hiện chương trình giáo dục 

NH 2022-2023 và yêu cầu tập huấn chuyên môn hè 2022. 

- Tăng cường quản lý việc dạy học ở các phòng bộ môn: như phòng Tin học, 

Lý, Hóa, Sinh, sử dụng, bảo quản tốt các thiết bị và đồ dùng dạy học. 

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường đợt 1: Tổng đợt 1 có 24 giáo viên tham 

gia (Toán-Tin: 5 GV; Văn -Nhạc - CD: 4 GV; Lí-Hóa-Sinh: 5 GV; T.Anh-Mĩ thuật: 

6 GV; Sử-Địa-TD: 4GV). Đăng ký GVDG cấp huyện về PGD. 

- Thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1 đảm bảo theo Kế hoạch 

số 22/KH-THCSNT ngày 13/10/2022 của trường THCS Nguyễn Trãi; thực hiện in 

sao đề kiểm tra đảm bảo tính bảo mật. 

- Tiến hành bồi dưỡng HSG 6,7,8 ở tất cả các môn; HSG lớp 9 tiếp tục tham 

gia bồi dưỡng HSG ở huyện. 

- Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu quả. 

- Thực tiện tốt việc dạy thay, dạy giúp, dạy bù. 

- Các tổ CM thực hiện tốt báo cáo định kì về CM vào ngày 25 hằng tháng (theo 

mẫu) 

- Báo cáo CM định kỳ về PGD đảm bảo thời gian quy định. 

2. Tồn tại:  

- Nền nếp, giờ giấc lên lớp chưa đảm bảo, có giáo viên thường xuyên lên lớp 

chậm trễ 5-10 phút. 

- Khi lên lớp, một vài giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học. 
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- Hội thi GVDG cấp trường đợt 1: Một vài tiết dạy chưa thật sự đầu tư; chưa 

mạnh dạn thực hiện đổi mới phương pháp, đổi mới còn hình thức, chưa liên hệ thực 

tế, chưa quan tâm đến các đối tượng học sinh; kiến thức mở rộng, sưu tầm quá nhiều 

dẫn đến quá tải so với yêu cầu, mục tiêu cần đạt của tiết dạy; tóm lại một số tiết 

chưa thật sự hiệu quả. 

- Công tác ra đề kiểm tra giữa kỳ 1: Hình thức chưa đảm bảo; kỹ thuật ra đề 

trắc nghiệm (không đúng với tập huấn chuyên môn năm 2018) 

- Cập nhật thông tin học sinh trên edu còn sai sót, thậm chí không cập nhật (Họ 

tên học sinh, hộ khẩu thường trú, nơi sinh…) ảnh hưởng đến công tác PCGD. 

- Chưa có tài liệu học tập bộ môn GDĐP 7. 

II. Công tác kiểm tra nội bộ  

1. KT hoạt động của tổ chuyên môn: Không 

2. KT hoạt động sư phạm giáo viên: 03 GV-> Xếp loại: Tốt 03/03 GV, gồm: 

cô Trần Thị Lệ Thu, tổ Lý-Hóa-Sinh, giảng dạy môn Vật lí; cô Nguyễn Thị Minh 

Tâm, tổ Lý-Hóa-Sinh, giảng dạy môn Sinh học; cô Lê Thị Phượng, tổ Toán-Tin, 

giảng dạy môn Toán. 

3. KT lớp CN: 02 lớp chủ nhiệm, gồm: Lớp 7/2 - cô Nguyễn Thị Mỹ Tâm chủ 

nhiệm-> Xếp loại: Tốt; Lớp 7/3 - cô Lê Thị Phượng chủ nhiệm-> Xếp loại: Tốt 

4. KT chuyên đề: 

a) Hồ sơ sổ sách: 55 lượt -> Xếp loại: Tốt 55/55 GV 

b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến hành kiểm tra 16 lượt-> Xếp loại: 

Tốt 16/16 GV 

c) Các nội dung khác: Kiểm tra công tác chủ nhiệm, nền nếp các lớp: 28 lượt -

> Xếp loại: Tốt: 28/28 lớp. 

B. NHIÊṂ VU ̣TROṆG TÂM THÁNG 11/2022 

I. Công tác dạy học và các hoạt động chuyên môn 

- Chia TKB áp dụng từ tuần 10 (môn KHTN 6,7; Lịch sử và Địa lí 6,7 có sự 

thay đổi) 

- Duy trì đảm bảo nền nếp dạy và học. 

- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 đồng loạt các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, 

KHTN6,7; Lịch sử và Địa lí 6,7; Vật lí 8,9; Hóa học 8,9 (Theo lịch); các môn còn 

lại kiểm tra theo TKB. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá cho 01 

em Huỳnh Thị Mỹ Phúc, lớp 8/1 (bị tai nạn giao thông gãy đôi chân đang điều trị 

tại bệnh viên) theo đúng Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ 

GDĐT V/v quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở GDPT. 

- Phòng giáo dục kiểm tra công tác quản lý, nền nếp dạy học, thực hiện chương 

trình giáo dục 2018 ở các trường. 
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- Tiến hành bồi dưỡng HSG 6,7,8 và PĐHS yếu kém. 

- Tổ chức khảo sát HSG 6,7,8 cấp trường đợt 1 (Theo kế hoạch) 

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn (NCBH) đúng quy định;  

        - Các tổ nhóm chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nội dung SHCM cụm tại trường 

và tham gia sinh hoạt cụm lần 1. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi cấp huyện dành cho GV như GV dạy giỏi... 

- Thực tiện tốt việc dạy thay, dạy giúp, dạy bù đúng quy định. 

- Các tổ CM thực hiện tốt báo cáo định kì về CM vào ngày 25 hằng tháng (theo 

mẫu); CM báo cáo định kì về Phòng GDĐT vào ngày 28 hằng tháng. 

II. Công tác kiểm tra nội bộ trường học  

Thực hiện công tác KTNB tháng 11/2022 theo Kế hoạch số 20/KH-THCSNT 

ngyaf 05/10/2022 của Ban KTNBTH về thực hiện công tác KT NBTH năm học 

2022-2023, cụ thể như sau: 

1. KT hoạt động của tổ chuyên môn: Tổ Tiếng Anh- Mỹ thuật 

2. KT hoạt động sư phạm giáo viên:  

- Trương Thị Phượng, tổ Toán-Tin, giảng dạy môn Toán; 

- Hồ Thị Hồng Thắm, tổ Văn-Nhạc-CD, giảng dạy môn GDCD; 

- Trần Thị Ánh Huệ, tổ T.Anh-M.Thuật, giảng dạy môn Tiếng Anh. 

3. KT lớp CN: lớp 86 và lớp 71 

4. KT chuyên đề: Theo kế hoạch 

a) Hồ sơ sổ sách:  

b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:  

c) Các nội dung khác:  

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Tuần/ngày Thứ Nội dung công việc Người thực hiện 

Tuần 9 

31/10-

06/11/2022 
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- 7h00: Sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách, họp GVCN 

- Dạy học theo TKB 

- Tiết 7,8: KTGK1 môn T.Anh 6,7,8,9 

- Thực hiện KTNB trường học tháng 11 (Cả tuần) 

- Các tổ CM chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụm lần 1 

 

- Quan tâm giúp đỡ HS khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng 

đồng.(cả tháng) 

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho em Huỳnh Thị Mỹ Phúc 

lớp 81(Cả tháng) 

Toàn trường 

 

Theo KH 

Theo KH 

Tổ Toán-Tin, Nhóm 

Sinh  

GVCN, GVBM, 

CSL, HSKT 

GVBM lớp 81 

3 - Nhóm Toán, Sinh chuẩn bị nội dung chuyên đề cụm Tổ CM 

4 

- 7h30: Dự Khai mạc Tuần Lễ VHTT và tổ chức Hội thi 

“Nét đẹp Nhà giáo” ngành GDĐT huyện Đại Lộc; 

- 13h30: Họp HĐ TĐKT; 

Đ/c Thu và đ/c Hoa 

 

Theo QĐ 
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- 15h00: Họp HĐSP. HĐSP 

5  Theo KH 

6 

- 7h30: Dự Khai mạc Giải Cầu lông CBVC-NLĐ; 

- 14h00-15h00: KTGK1 môn Toán 6,7,8,9 

- 15h30-16h30: KTGK1 môn Sử-Địa 6,7 

Đ/c Thu và đ/c Hoa 

Theo KH 

Theo KH 

7 
- Nộp nội dung và gửi giấy mời dự SH chuyên đề cụm về 

Phòng GDĐT và các đơn vị trong cụm. 

Đ/c Hiếu 

CN   

Tuần 10 

07-13/11/2022 

2 

- Dạy học theo TKB mới 

- Thực hiện KTNB trường học tháng 11(Cả tuần) 

-7h30 Kiểm tra công tác PCGD tại PGD 

 

- Tiết 1: KTGK1 môn Hóa khối 8,9; Khối 6,7 SHL 

- Tiết 7,8: KTGK1 môn Ngữ văn 

Theo LCT 

Theo KH 

C.Hoa, C.Hiếu, C Ái 

Thu 

Theo KH 

Theo KH 

3   

4 - Bồi dưỡng HSG 6,7,8 Theo KH-GVBD 

5 

- Tiết 4: KTGK 1 môn Lý 8,9. 

- Tiết 7,8: KTGK 1 môn KHTN6,7 

- Tổ chức và tham gia sinh hoạt CM cụm 

Theo KH 

Theo KH 

TCM 

6 
- Tiết 5,6: Bồi dưỡng HSG 6,7,8 

- Tiết 7,8: Sinh hoạt tổ CM 

Theo KH-GVBD 

TCM 

7   

CN   

Tuần 11 

14-20/11/2022 

2 

- Tiết 1: Khối 8,9 thực hiện NGLL chủ điểm tháng 11 

- Tiết 7,8: Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 7 

- Thực hiện KTNB trường học tháng 11 (Cả tuần) 

GVCN8,9 

Tổ T.Anh 

Theo KH 

3 
- Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với 

cán bộ quản lý tháng 12/2022 

Đ/c Hiền 

4 - Khảo sát HSG 6,7,8 cấp trường Theo KH-GVBD 

5 

- 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương khen thưởng 

năm học 2021-2022 tại Hội trường Huyện ủy Đại Lộc; 

- Chấm bài khảo sát HSG 

Đ/c Thu 

 

 

Theo KH 

6 

- 8h30: Công tác chuẩn bị Sinh hoạt Kỷ niệm 20/11; 

-13h30: Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương khen 

thưởng năm học 2021-2022 

Theo KH 

Theo KH 

7 
- 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022) tại UBND TT 

Tất cả CBVC-NLĐ 

CN   

Tuần 12 

21-27/11/2022 

2 

- Tiết 1: Khối 8,9 thực hiện NGLL chủ điểm tháng 11 

- Tiết 7,8: Chuyên đề giáo dục giới tính cho học sinh nữ 

khối 8,9 

- Thực hiện KTNB trường học tháng 11 (Cả tuần) 

GVCN8,9 

Nhóm Sinh 

 

Theo KH 

3   

4 - Bồi dưỡng HSG 6,7,8 Theo KH-GVBD 

5 - Tham gia SH CM cấp THCS cụm liên trường (lần 1). Theo KH 

6 
- Tiết 5,6: Bồi dưỡng HSG 6,7,8 

- Tiết 7,8: Sinh hoạt CM: Thao giảng, NCBH 

Theo KH-GVBD 

TCM 
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- 16h00: Hạn cuối các bộ phận công nộp báo cáo Theo LCT 

7   

CN   

Tuần 13 

28/11-

04/12/2022 

2 

- Tiết 1: Khối 9 thực hiện tiết Hướng nghiệp 

- Tiết 7,8: Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 8 

- Bồi dưỡng HSG 6,7,8 

- Báo cáo định kỳ về Phòng GDĐT 

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

- 15h00: Họp Chi bộ 

Theo LCT 

Tổ T.Anh 

Theo KH-GVBD 

Đ/c Hiếu 

Theo KH 

Theo LCT 

3   

4 - Tiết 5,6,7: Bồi dưỡng HSG 6,7,8 Theo KH-GVBD 

5   

6 
- Tiết 5,6: Bồi dưỡng HSG 6,7,8 

- Tiết 7,8: Sinh hoạt CM: NCBH  

Theo KH-GVBD 

TCM 

7   

CN   

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn tháng 10/2022 và nhiêṃ vu ̣

troṇg tâm tháng 11/2022 của trường THCS Nguyễn Trãi; trong quá trình triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, nếu có gì thay đổi thì nhà trường thông báo trên bảng lịch 

công tác và nhóm zalo của đơn vị./. 

 Nơi nhận PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo trường (để báo cáo); 

- Tổ CM; 

- Lưu CM. 

 

 

 

 

 

                         Võ Thị Hiếu 
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