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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác chuyên môn tháng 8 và nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 9/2022 
 

 

A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 

I. Hoạt động chuyên môn (dạy và học)  

1. Kết quả đạt được 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 (284 học sinh) 

- Học sinh 9 tiếp tục tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi huyện (50 học sinh) 

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập điểm thi lại năm học 2021-

2022. 

- Thực hiện khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 và biên chế sắp xếp lớp. Cụ thể: 

Toàn trường có 28 lớp. Trong đó: Khối 6: 7 lớp; Khối 7: 6 lớp; Khối 8: 8 lớp; Khối 

9: 7 lớp. 

- Thực hiện phân công chủ nhiệm lớp, phân công chuyên môn, chia TKB 

- Thực hiện báo cáo Hiệu quả đào tạo năm học 2021-2022 về PGD. 

- 100% giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn dạy học SGK lớp 7 năm học 

2022-2023. 

- Tham gia học tập các mô đun (5 và 9) trên hệ thống LMS. 

- Rà soát thông tin học sinh TNTHCS năm học 2021-2022 không nộp hồ sơ 

đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, tư thục. (Trường Nguyễn 

Trãi 100% học sinh nộp hồ sơ --> 59 học sinh hỏng 10) 

2. Tồn tại  

- Có 2 học sinh bỏ kiểm tra lại lên lớp năm học 2021-2022.  

1. Trần Ngọc Thức - Lớp 72 -> Bỏ học 

2. Trương Thị Hoài My - Lớp 81 -> Bỏ học 

- Một số giáo viên phân công tham gia tập huấn chuyên môn ở bộ môn HĐTN-

HN không tham gia được vì lịch tập huấn trùng (Nhạc, Tin, Công nghệ). 

- Do công tác bàn giao hiệu trưởng ngày 04/8/2022, việc gia hạn hợp đồng 

đăng ký mua tài khoản đăng nhập hệ thống LMS chậm trễ vì vậy việc tham gia học 

tập trực tuyến các mô đun bị gián đoạn. 

B. NHIÊṂ VU ̣TROṆG TÂM THÁNG 9/2022 

I. Hoạt động chuyên môn (dạy và học) 
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- Ổn định nền nếp dạy học sau khai giảng. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục THCS năm học 2022-

2023 theo Công văn số 229/PGDĐT-THCS ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT;  

- Triển khai các loại HSSS từ tổ chuyên môn đến cá nhân. 

+ Hồ sơ tổ chuyên môn: Kế hoạch năm, tháng, tuần; kế hoạch giáo dục của tổ 

chuyên môn; sổ biên bản. 

+ Hồ sơ giáo viên: Kế hoạch bài dạy(giáo án->GV gửi lên edu.vn); Kế hoạch 

dạy học của giáo viên, sổ theo dõi và đánh giá học sinh(sổ điểm cá nhân); sổ chủ 

nhiệm (nếu có); sổ hội họp, ghi chép. 

- Các tổ chuyên môn hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục năm học 2022-2023, xây dựng kế hoạch dạy học tổ chuyên môn. 

 Cụ thể: 

* Đối với lớp 6 và lớp 7:  

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 

19/4/2022 và Công văn 1007/SGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Sở GDĐT về 

việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công 

văn số 229/PGDĐT-THCS ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT về việc triển khai 

thực hiện Chương trình giáo dục THCS năm học 2022-2023.  

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được 

thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT 

về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 

5512); các phụ lục kèm theo Công văn 5512; cụ thể: xây dựng kế hoạch dạy học các 

môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn (tham khảo Phụ lục 

I, II); kế hoạch giáo dục của giáo viên (tham khảo Phụ lục III), kế hoạch bài dạy 

(tham khảo Phụ lục IV). 

* Đối với lớp 8 và lớp 9:  

- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH 

ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.  

-Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH 

ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông. Khuyến khích tham khảo các phụ lục I, II, III, IV sử dụng 

ở lớp 6, lớp 7 áp dụng cho khối 8, 9 để tiếp cận và chuẩn bị cho những năm học tiếp 

theo.  

 - Chuẩn bị các điều kiện để Hội nghị Tổ chuyên môn 

 - Duyệt các kế hoạch ở tổ chuyên môn như: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục năm học 2022-2023, kế hoạch dạy học các môn học. 

- Tổ chức bồi dưỡng HSG 6,7,8; rà soát đối tượng HSG để bổ sung vào đội 

tuyển và tìm kiếm tuyển chọn đội tuyển ở các môn khối 8: Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin 



3 

và KHTN 7. 

II. Công tác kiểm tra nội bộ trường học  

Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 

học 2022-2023. 

III. Công tác bồi dưỡng đội ngũ 

- Vận động giáo viên hoàn thành nâng chuẩn. 

- Giáo viên tham gia học tập và hoàn thành các mô đun 5 và 9 trên hệ thống 

LMS. 

- Tiến hành tập huấn công tác văn phòng cho đội ngũ cốt cán. 

 

LỊCH CÔNG TÁC  

 Tháng 9/2022 

Thời gian Nội dung công việc Thời gian Người 

t/hiện 

Tuần 1a 

Từ: 

01/09/2022 

Đến: 

04/09/2022 

 

- Tập trung học sinh toàn trường. 7h00-30/9 Toàn trường 

- Lao động vệ sinh 15h-30/9 CBGV-NV 

- Nhập dữ liệu tiêm vacxin GV-HS lên hệ thống 30/9 YT 

- Nghỉ lễ 2/9 01, 02/9 Toàn trường 

- Duyệt đội hình khai giảng 15h-3/9 TPT, 

GVCN 

- Triển khai TKB đến GV và HS 14h-4/9 PHT, 

GVCN 

- Tham gia giải Việt dã học sinh cấp THCS 

Huyện Đại Lộc năm 2022 

6h30-04/9 Ban NGLL, 

GVTD 

VĐVHS 

- Trang trí khai giảng 15h 4/9 Ban VTM 

 

Tuần 1b 

       Từ: 

05/09/2022 

Đến: 

11/09/2022 

 

- KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 6h30-5/9 Toàn trường 

- Báo cáo đầu năm sau khai giảng về PGD 8h30-5/9 VT 

- Dạy học tuần đầu tiên sau khai giảng 5/9 Toàn trường 

- CBQL, GV tự học Chương trình GDPT 2018, 

Mô đun 9 trên hệ thống LMS. 

01-06/9 CBQL, GV 

- Các tổ CM hoàn thành xây dựng KHDH tổ CM   11/9 TTCM 

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 

2022-2023 cấp THCS 

7h30-08/8 BGH 

- Dự Hội thảo HSG 9 7h30-09/9 BGH, 

GVBD 
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- Tham gia tập huấn giáo dục phòng tránh bom 

mìn. 

14h-09/9 T.Phương 

Cô Thắm 

-Tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh. 

01-15/9 GVCN, HS 

-Tham gia mừng Tết Trung thu năm 2022 do 

TTAN tổ chức. 

17h30-07/9 Ban NGLL,  

TPT, 50 HS 

- Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” mừng Tết Trung 

thu năm 2022 

15h-09/9 Ban NGLL 

GVCN, HS 

- Báo cáo tiêm vắc xin cho học sinh trên hệ 

thống  

Trong tuần Y tế 

- Kế toán thực hiện chế độ CBGV-NV Trong tuần Cô Hiền 

- Kiểm tra sĩ số, lí lịch học sinh trên edu Trong tuần GVCN 

- GV thực hiện gửi giáo án lên edu Trong tuần GVBM 

- Hoàn thành PCCM trên edu.vn Trong tuần Cô Hiếu 

- Điều tra và cập nhật dữ liệu PCGD XMC năm 

2022. 

01-30/9 Tổ PCGD 

Tuần 2 

Từ: 

12/09/2022 

Đến: 

18/09/2022 

 

- Dạy học tuần 2 theo TKB Trong tuần  GVBM 

- Kiểm tra nền nếp, tác phong, vệ sinh các lớp Trong tuần TPT, Y tế 

- Bồi dưỡng HSG 678  Theo lịch  GVBD 

- Tiếp tục thực hiện việc điều tra, cập nhật số 

liệu phổ cập giáo dục năm 2022. 

Trong tuần Theo phân 

công 

- Nộp kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch 

giáo dục nhà trường để Phòng GDĐT phê 

duyệt. 

13/9 BGH 

- Duyệt kế hoach dạy học tổ CM Trong tuần PHT, 

TTCM 

- Tiếp tục rà soát lí lịch học sinh trên edu.vn  Trong tuần GVCN 

-Hội nghị tổ CM 15/9 Tổ CM, VP 

- Họp PHHS đầu năm theo khối lớp 17/9 GVCN 

- Tiếp tục điều tra và cập nhật dữ liệu PCGD 

XMC năm 2022. 

01-30/9 Tổ PCGD 

Tuần 3 

Từ: 

19/09/2022 

Đến: 

25/09/2022 

- Dạy học tuần 3 Trong tuần GVBM 

- Duyệt kế hoạch năm học tổ CM 20/9 PHT 

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 678 Theo lịch GVBD, 

HSG678 

- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng HSG lớp 9 đợt 2 

năm học 2022-2023. 

Theo KH của 

PGD 

HSG 9 

-Hội nghị trù bị Cán bộ, Viên chức – Đoàn 

viên Công đoàn năm học 2022-2023 

15h22/9/2022 HĐSP 
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- Tiếp tục điều tra và cập nhật dữ liệu PCGD 

XMC năm 2022. 

01-30/9 Tổ PCGD 

- GVBD8 các môn Sinh, Sử, Địa, Tin 8 tuyển 

chọn đội tuyển. 

Trong tuần  

Tuần 4 

Từ: 

26/09/2022 

Đến: 

30/09/2022 

 

-Dạy học tuần 4 Trong tuần GVBM 

- Kiểm tra kế hoạch bài dạy (Giáo án soạn theo 

CV 5512) của GV giảng dạy các môn khối 6. 

Trong tuần PHT 

- Bước đầu tuyển chọn, ổn định đội hình HSG 

8(Sinh, Sử, Địa, Tin), chuẩn bị tiến hành bồi 

dưỡng. 

Trong tuần GVBD, 

HSG 6, 7, 8 

- Kiện toàn HSSS tổ CM, GV.  TCM, GV 

- Cập nhật vắng trên edu.vn Trong tuần GVCN 

-Hội nghị Cán bộ, Viên chức – Đoàn viên 

Công đoàn năm học 2022-2023 

13h29/9/2022 HĐSP 

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn tháng 8/2022 và nhiêṃ vu ̣

troṇg tâm tháng 9/2022 của Trường THCS Nguyễn Trãi./. 

 

 Nơi nhận 

- Lãnh đạo trường(Để báo cáo); 

- Tổ CM; 

- Lưu CM. 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

Võ Thị Hiếu 
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