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Ngày 03/10/2022, Ông Nguyễn Trọng Thiện Phó Hiệu trưởng phụ trách - chủ trì 

cuộc họp  hội đồng sư phạm định kỳ, qua nghe báo cáo các Tổ trưởng, các bộ phận liên 

quan về thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 và công tác triển khai trong tháng 10 năm học 

2022-2023. Trên cơ sở báo cáo TT, các bộ phận và 09 ý kiến của giáo viên lãnh đạo 

trường THCS Nguyễn Thái Bình  chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nội dung 

như sau:  

I. Công tác tư tưởng: 

Ưu điểm: Công việc thực hiên đầu năm rất nhiều vừa dạy học vừa tập huấn CM, 

biên chế giáo viên thiếu thừa cục bộ, tiếp cận dạy học CTGD 2018 mới, lúng túng trong  

công tác phân công CM với các môn hoạt động giáo dục (HĐTN, GDĐP),  nhưng nhờ sự  

nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với nghề của đội ngũ giáo 

viên, nhân viên của các trường, sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các ban, các bộ phận, 

đoàn thể trong nhà trường nên các nhiệm vụ đặt ra cơ bản hoàn thành tốt, đã chủ động 

triển khai các công việc chuẩn bị cho năm học mới được đảm bảo an toàn và chu đáo. 

Hạn chế:  

+ Chưa hài lòng, đồng thuận cao về sự phân công của lãnh đạo ….. 

+ Giờ giấc lên lớp chưa đảm bảo (có GV nghe chuông 10 phút rồi chưa lên lớp) 

+ Công tác ứng dụng CNTT trong  dạy học chưa đạt  

+ Ít thấy  Giáo viên vào các phòng BM TN, XH, CN …….. 

II. Công tác chuyên môn:  

Lãnh đạo thống nhất về việc qui định hồ sơ sổ sách theo thông tư 32/2020 của 

giáo viên không còn sử dụng Lịch báo giảng; không có xây dựng kế hoạch sử dụng đồ 

dùng thiết bị dạy học, các tiết thí nghiệm thực hành đưa lên Ofice 365.   

1. Tuy nhiên theo Công văn số 2092/SGDĐT-NVDH ngày 30/8/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 

2022-2023 kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn tại mục 3 thiết bị dạy học: 

(Dành cho các môn/hoạt động giáo dục có phần thí nghiệm thực hành; Trình bày cụ thể 



các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học theo từng bài cụ thể), khoản a 

mục 2 điều 14 của thông tư 32/2020 Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: Chủ động 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục 

thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ 

chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, nghĩa là trách nhiệm của 

TTCM phải xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học, thí nghiệm thực hành theo 

tháng, tuần, tiết, bài từ file này thì nhân viên thiết bị mới app vào trong hệ thống quản lý 

thiết bị theo tuần, tháng các môn học/giáo viên theo qui định trong hệ thống. Vì vậy nội 

dung này giao quyền tự chủ cho TT tạo mẫu riêng như thế nào đó phù hợp tối ưu nhất 

trong công tác quản lý theo dõi giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, thí nghiệm thực hành 

theo tháng, tuần, tiết, bài. Bắt buộc giáo viên sử dụng app SISAP để lên kế hoạch mượn 

sử dụng thiết bị là để theo dõi giáo viên có thực hiện hay không thực hiện theo ngày dạy; 

Cuối tháng nhân viên xuất ra từ phần mềm trên để báo cáo với lãnh đạo xét trong công 

tác thi đua khen thưởng.  

2. Việc giảm hồ sơ lịch báo giảng, liên quan tới lập hồ sơ theo dõi các tiết thực 

hiện theo dõi thí nghiệm thực hành (TNTH). Vì vậy GVBM có tiết TNTH phải đăng ký 

sử dụng phòng thực hành trong phần mềm trên hệ thống https//qltb.vn (hoặc app SISAP 

– thực hiện mượn kho/ phòng) để nhân viên thiết bị theo dõi báo cáo cho lãnh đạo.  

3. Về việc thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá môn Lịch sử và Địa lí lớp 6,7 

năm học 2022-2023 theo CV 1398/PGDĐT-THCS ngày 23/9/2022. Lãnh đạo thống nhất 

bố trí giảng dạy 03 tiết/01 tuần cho môn Lịch sử và Địa lý đảm bảo trong từng Học kỳ 

nội dung hai phân môn bằng nhau. Về Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) thường xuyên được 

thực hiện trong quá trình dạy học theo từng phân môn; số lần kiểm tra thường xuyên để 

ghi vào sổ điểm phân môn Lịch sử: 04 lần/năm học, phân môn Địa lý: 04 lần/năm học.  

- KTĐG định kỳ được xây dựng bao gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân 

môn Địa lý theo tỷ lệ phù hợp với nội dung, thời lượng dạy học của mỗi phân môn và 

chủ đề chung đến thời điểm KTĐG. Giáo viên được phân công dạy học chủ đề chung, 

chịu trách nhiệm việc KTĐG chủ đề chung. Phải xây dựng cấu trúc đề kiểm tra giữa kì, 

cuối kì của từng phân môn sau đó mới xây dựng ma trận đề kiểm tra của môn học. 

- Thời lượng KTĐG giữa kỳ và cuối kỳ: Từ 60 phút đến 90 phút. 

4. Về thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá môn Hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp (HĐTNHN) lớp 6,7 năm học 2022-2023 theo CV 2386/SDĐT-TNVDH ngày 

30/9/2022 . Lãnh đạo thống nhất bố trí thời lượng dành cho Hoạt động trải nghiệm và 

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là 3 tiết/tuần. Cụ thể như sau: tiết chào cờ, tiết sinh 

hoạt lớp nội dung thực hiện HĐTN theo chủ điểm hàng tháng phân công cho giáo viên 

chủ nhiệm được tính như một tiết dạy là 02 tiết/01 tuần, tiết HĐTNHN dạy theo chủ đề 

trong SGK phân công cho giáo viên bộ môn dạy được tính như một tiết dạy là 01 tiết/ 1 

tuần. Về Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) thực hiện theo mục 4 khoản I văn bản trên, cụ thể 

thống nhất kiểm tra, đánh giá (KTĐG) thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy 

học theo từng phân môn; số lần kiểm tra thường xuyên để ghi vào sổ điểm phân môn 



dạy theo chủ đề: 02 lần/năm học, phân môn HĐTN theo tiết chào cờ: 02 lần/năm học.  

KTĐG định kỳ được xây dựng bao gồm nội dung phân môn HĐTNHN dạy theo chủ đề 

và phân môn HĐTN theo chủ điểm hàng tháng phù hợp với nội dung, thời lượng dạy 

học của mỗi phân môn là 45 phút, phân quyền cho GV trực tiếp dạy học theo chủ đề vào 

điểm trong hệ thống QLGD 

Về công tác các cuộc thi: thi IOE, Em yêu lịch sử, vẽ tranh…. LĐ đề nghị các giáo 

viên phân công cố gắng theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các Em HS thham gia đúng theo 

kế hoạch  

Thống nhất thời gian thể dục giữa giờ 5 phút rồi vào lớp 

Thống nhất thực hiện tiết SHL như sau:  

+ Lớp 6,7 thể hiện nội dung SHL trong kế hoạch bài dạy HĐTNHN  

+ Lớp 8,9 xây dựng kế hoạch tiết SHL hoặc ghi lại nội dung thể hiện trong tiết 

SHL (không phải biên bản) vì đây là tiết bắt buộc gọi là tiết Sinh hoạt tập thể theo 

Chương trình GDPT 2006 qui định  

III. Công tác tiếp công dân:  

  Lãnh đạo đã trao đổi với bảo vệ trường ghi sổ theo dõi, hướng dẫn phụ huynh khi 

đến liên hệ với  nhà trường đúng mục đích, đúng đối tượng, trường hợp có liên hệ với 

GVCN, HS thì ngồi phòng đợi (phòng Đội/nề nếp) chờ hết tiết gặp trao đổi, không cho 

lên lớp giáo viên đang dạy để trao đổi 

 IV. Công tác thi đua  

Lãnh đạo thống nhất với Ban nề nếp + Ban chỉ huy cờ đỏ+ Tổng phụ trách HS 

nghỉ có phép vẫn trừ  01 điểm  

Lớp đứng vị thứ thấp nhất vẫn đi lao động do bảo vệ theo dõi quản lý  

V. Cơ sở vật chất  

LĐ đề nghị thầy Tuấn quản lý bộ phận TDTT làm giấy đề nghị thông qua kế toán 

tham mưu LĐ trường mua màn bao phủ bảo vệ 02 bàn bóng bàn 

  LĐ đề nghị thầy Đăng, Kha chuyển TiVi phòng bộ môn Khoa học tự nhiên nơi 

nào thuận tiện nhất để cho HS thấy được. 

VI. Công tác vệ sinh trường lớp  

LĐ trao đổi người dọn dẹp vệ sinh phải dọn giấy trong các học bàn lớp. Quét dọn  

thang cầu. Đề nghị thêm GVCN, GVBM quán triệt, giáo dục cho HS không xé giấy to 

thành nhỏ nhét vào học bàn  

VII. Chỉ đạo các bộ phận liên quan  

1. Bộ phận kế toán: Lên kế hoạch dự toán cộng hết tiền tồn năm ngoái (Tiền xe 

đạp + tiền ghế ngồi + tiền đề kiểm tra ) + tiền ủng hộ tài trợ năm nay, liên hệ với nhà 



thầu theo qui định có cơ sở pháp nhân xây gấp nhà xe HS theo số tiền hiện có; phối hợp 

với cô Tình thực hiện triển khai mở rộng hạ tầng mạng Lan, mạng Wifi phục vụ chuyển 

đổi số, ứng dụng CNTT, với tổng dự toán 43.648.000đ theo văn bản chỉ đạo số 

1461/PGD-TV ngày 03/10/2022 của trưởng phòng GDĐT Ninh Hải 

2. Bộ phận Thủ  quỷ, Y tế: Tiếp tục thu HP, BHYT, BHTT… qua hệ chương trình 

QLGD, báo cáo lớp nộp BHYT thấp nhất cho LĐ có hướng xử lý, liên hệ trạm y tế xã 

khi có thuốc tiêm văc xin phòng chống COVID 19 cho lớp 6,7,8,9 chưa đủ liều, lập danh 

sách giáo viên đăng ký hiến máu nhân đạo năm học 22-23;  

3. 02 TT CM (V. Khoa; Kha): Hoàn thành các kế hoạch, hồ sơ qui định, nhiệm vụ 

theo thông tư 32/2022; theo dõi báo cáo về các cuộc thi tiến hành tới đâu? Các kế hoạch 

giáo viên, kiểm tra hồ sơ GV trong tổ trên Ofice 365; Họp tổ chuyên môn hướng dẫn 

công tác BDTX, xây dựng kế hoạch BDTX dựa vào kế hoạch BDTX của trường (gởi 

qua zalo)  

4. Ban nề nếp: Tiếp tục phân công trực, theo dõi Giờ  giấc lên lớp của GV, an 

ninh trong trường học, có sổ theo dõi hàng ngày để công khai vào công tác xét thi đua 

mang tính khách quan và công bằng  

5. Bộ phận Tư vấn tâm lý HS: mở trang mạng cá nhân để  giải đáp thắc mắc tư 

vấn cho học sinh có báo cáo bao nhiêu cuộc?, lược ý chính nội dung liên quan? Số lượng 

tham gia?   

6. Bộ phận thư viện: tiếp tục theo dõi số lượng HS tham gia đọc sách …  thường 

cập nhật thông tin trong phần mềm QLTV 

7. Bộ phận Thiết bị , CNTT:tăng cường theo dõi GV mượn Thiết bị , ĐĐH, nhất 

là GV sử dụng phòng học bô môn tổng hợp báo cáo LĐ;   Tiếp tục hướng dẫn PH, cách 

nộp tiền qua ASC; công tác chuyển đổi số , phối hợp kế toán mở rộng hạ tầng mạng Lan 

8. Bộ phận đội TNTP HCM: chuẩn bị đại hội liên đội, lên kế hoạch các cuộc thi, 

thực hiện các loại báo cáo trong  công tác Đội …   

9. Bộ phận văn nghệ : Thành lập đội văn nghệ trường vào hoạt động, tập lại hát 

bài Quốc ca, đội ca  

10. Bộ phận TDTT: Thành lập các đội năng khiếu chuẩn bị thi TDTT; Tăng 

cường công tác dạy và học phòng bộ môn  

11. Bộ phận quản lý trang Web nhà trường: Thường cập nhật đưa tin, đưa bài, đưa 

hình ảnh; các kế hoạch ….  )  

12. Bộ phận quản lý và giáo viên dạy phòng học thực hành môn Tin học: tăng 

cường công tác kiểm tra, giáo dục học sinh khi học sinh sử dụng máy, chống sử dụng 

lãng phí, phá phách làm hư hỏng các bộ phận của máy vi tính 

Trên đây là kết luận của Phó Hiệu trưởng phụ trách trường THCS Nguyễn Thái 

Bình trong cuộc họp HĐSP định kỳ tháng 9, đề nghị các Tổ trưởng, các bộ phận liên 



quan, toàn thể giáo viên, nhân viên căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về lãnh đạo kịp thời chỉ 

đạo./.  

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như thành phần dự họp;         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Website trường;             

- Lưu: VP.  

     

           

            Nguyễn Trọng Thiện                                                                                 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


