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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019 

  Cấp Trung học cơ sở 
 

 

 I/ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2019 

        1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình dạy - học học kỳ 2  

        2. Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá lớp 9: kiểm tra chọn học sinh thành lập 8 đội 
tuyển dự thi cấp tỉnh; tập huấn học sinh giỏi TDTT theo kế hoạch.  

        3. Lập danh sách giáo viên đăng ký dự Hội thi GVCNLG cấp huyện.  

        4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường tại THCS Đại Cương, THCS Khả 
Phong, THCS Nhật Tân. 
        5. Kiểm tra nền nếp dạy và học của 3 trường: THCS Ba Sao, THCS Thanh Sơn, 

THCS Ngọc Sơn. Nhìn chung giáo viên đã thực hiện đúng quy định về hồ sơ sổ sách, 

chuẩn bị Kế hoạch bài học (giáo án) đúng hướng dẫn. Tuy nhiên việc đổi mới phương 

pháp dạy học còn hạn chế, một số trường chưa sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn, thiết bị 

dạy học trên phòng học bộ môn chưa đảm bảo quy định. 

        6. Các trường đảm bảo tốt cơ sở vật chất trường học trong dịp nghỉ tết; cán bộ, giáo viên 

và học sinh đón tết nguyên đán Kỷ Hợi an toàn 
   

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2019 

     1. Thực hiện Kế hoạch giáo dục 

       - Hoàn thành Kế hoạch giáo dục theo quy định. 

       - Kiểm tra chất lượng 1/2 học kỳ II: 

    + Số môn kiểm tra: 02 môn (Ngữ văn và Toán). 

    + Đề kiểm tra theo hình thức tự luận; Phạm vi kiến thức kiểm tra từ tuần 19 đến tuần 27.    

    + Phương thức: trường tổ chức coi, chấm báo cáo kết quả về bộ phận chuyên môn THCS 
(các trường giữ nguyên danh sách phòng kiểm tra như học kỳ I; nhận đề kiểm tra tại Phòng 
GD&ĐT: từ 7 giờ 30 phút ngày 26/3/2019 Phó hiệu trưởng và văn thư đi nhận ) 

     + Lịch kiểm tra: 

Ngày Thời gian Môn - Lớp Thời gian làm bài 

26/3/2019 
Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ      

 Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 

Ngữ văn 6,7 

Toán 6,7 

90 phút/môn          
90 phút/môn 

27/3/2019 
Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ    

 Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 

Ngữ văn 8,9 

Toán 8,9 

90 phút/môn          
90 phút/môn 

 

      + Thời gian chấm kiểm tra: Từ  ngày 28/3 đến ngày 30/3/2019. 

      + Nộp kết quả kiểm tra về bộ phận chuyên môn THCS trước 10 giờ ngày 
01/4/2019(qua hộp thư: nhthuong.kb@hanam.edu.vn, mẫu báo cáo kết quả trên Excel 
như học kỳ I) 

     2. Công tác bồi dưỡng giáo viên: Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 
Thực hiện theo Kế hoạch số 585/PGD ĐT ngày 24/9/2018 của Phòng GD&ĐT 

     3. Công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa 

 3.1. Bồi dưỡnghọc sinh giỏi lớp 6, 7, 8: Thực hiện theo kế hoạch số 604/PGDĐT- 



THCS  ngày 02/10/2018 của Phòng GD&ĐT.  

Lập danh sách đăng ký dự kiểm tra theo quy định và mẫu của năm học 2017-2018 
và nộp qua hộp thư của đưc Vũ  trước ngày 29/3/2019. 

Thời gian kiểm tra: 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2019. Thời gian chấm: 13 giờ 30 
phút ngày 17/4/2019. 

3.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9: Tiếp tục bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 9 chuẩn 
bị dự thi cấp tỉnh cho học sinh có kết quả cao trong kỳ kiểm tra chọn đội tuyển ngày 
26/02/2019.  

Công tác chuẩn bị: Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

     4. Tham gia thi học sinh giỏi các môn thể thao 

       * Tiếp tục tổ chức tập huấn các đội tuyển, thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, vận động 
viên tham gia thi cấp tỉnh. 

        * Chuẩn bị hồ sơ (sau khi có danh sách đội tuyển chính thức): 

- Các trường làm Phiếu dự thi, Thẻ học sinh cho học sinh:(mẫu theo Quyết định số 
2043/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2018, đã gửi về các trường), yêu cầu làm đúng mẫu, kích 
thước theo quy định. 

- 14 giờ ngày 07/3/2019 các trường có học sinh dự thi nộp hồ sơ về trường THCS 
Thi Sơn, gồm: 

+ Giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. 

+ Phiếu dự thi, Thẻ học sinh đã hoàn thiện (theo mẫu). 

        *Trường THCS Thi Sơn có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi của huyện 
trình Trưởng phòng phê duyệt và bàn giao cho đồng chí Hùng (THCS Nhật Tân). 

- 14 giờ ngày 08/3/2019: Đ/c Lâm (HT THCS Thi Sơn) nộp danh sách đăng ký thi 
đấu về Sở GD&ĐT 

- 14 giờ ngày 11/3/2019: Đ/c Hùng (THCS Nhật Tân) nộp hồ sơ đăng ký về Sở 
GD&ĐT và kiểm tra chéo hồ sơ. 

- 08 giờ ngày 14/3/2019: Họp chuyên môn, bốc thăm tại Sở GD&ĐT: Lãnh đạo 
Phòng và đ/c Hùng (THCS Nhật Tân) 

- 15 giờ ngày 18/3/2019: Họp Ban huấn luyện, VĐV, Hiệu trưởng, cán bộ giáo viên được 
các trường cử đưa đón học sinh tham gia các môn thi HSG các môn thể thao tại THCS Thi Sơn. 

- Từ 7 giờ ngày 19/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019: Dự thi tại Tỉnh (Kế hoạch cụ 
thể thông báo sau): Các trường đôn đốc và cử cán bộ, giáo viên đưa, đón học sinh trong 
thời gian thi đấu. 

     5. Thanh tra, kiểm tra:  Sở, Phòng kiểm tra nền nếp dạy và học học kỳ II. 
 

       Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng yêu cầu Tổ THCS (Phòng GD&ĐT), Hiệu 
trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ của tháng 3 
năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Bộ phận chuyên môn THCS phòng GD&ĐT; 
- Các trường THCS; 
- Lưu: VT. 

 
 

 
 


