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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT PHÚ MỸ 

 

Số: 06/BC-THPT-PM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

 Phú Mỹ, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác chuyên môn học kỳ I, năm học 2020 – 2021 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo hướng dẫn số 2129/SGDĐT-GDTrHTX 

ngày 20/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường. 

Trường THPT Phú Mỹ báo cáo công tác chuyên môn học kỳ I, năm học 2020-2021 như 

sau: 

1. Đặc điểm tình hình chung 

1.1. Thuận lợi 

- Các kế hoạch chuyên môn của nhà trường xây dựng trên cơ sở điều kiện và năng  ực 

thực tế của đơn vị;  

- Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục được thảo  uận từ tổ chuyên môn, 

triển khai thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ;  

- Mục tiêu cần đạt của từng môn học gắn kết hài hòa với quyền  ợi và nghĩa vụ của 

người dạy và người học. 

- Công tác thi đua về dạy học, học tập nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ ngày 

càng đi vào thực chất; 

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ và các mục tiêu 

kế hoạch chuyên môn đ  đề ra, chất  ượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; 

- Cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động dạy 

học và giáo dục; 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn từng bước đi vào chiều sâu theo hướng nghiên cứu bài học, 

thao giảng chuyên đề và chú trọng đến chất  ượng dạy học bộ môn. 

1.2. Khó khăn 

- Về phía phụ huynh: Một bộ phận không nhỏ PHHS chưa thực sự quan tâm đúng mức 

đến việc giáo dục nhân cách, hạnh kiểm và định hướng nghề cho con em của mình; 

- Về phía học sinh: Số  ượng học sinh trong mỗi  ớp khá đông (trung bình 42,5 học 

sinh/  ớp), địa bàn sinh sống rộng, một số  ượng không nhỏ học sinh có ý thức học tập và rèn 

 uyện hạnh kiểm chưa tốt;  

- Về phía đội ngũ: Năng  ực chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm sư phạm của đội 

ngũ chưa đồng đều, năng  ực CNTT và trình độ ngoại ngữ của các thầy cô  ớn tuổi còn thấp. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Tình hình triển khai tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1, năm học 2020-2021 

- Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm 

+ Các tổ chuyên môn triển khai tương đối tốt đề cương ôn tập của trường, ma trận đề 

bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và ma trận đề của Sở. 
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+ Đề và hướng dẫn chấm đảm bảo tuyệt mật, chính xác, khoa học, vừa sức và phù hợp 

với các đối tượng học sinh. 

+ Đối với khối 10,11: các môn kiểm tra vừa tự  uận vừa trắc nghiệm  à Toán, Vật  ý, 

Hóa học, Sinh học, Công nghệ 10, Lịch sử, Địa  ý, GDCD, Tiếng Nhật: 

+ Khối 10: tự  uận 7.0 điểm, trắc nghiệm 3.0 điểm (10 câu). 

+ Khối 11: tự  uận 6.0 điểm, trắc nghiệm 4.0 điểm (13 câu, trong đó có 1 câu 0.4 điểm). 

+ Môn Tiếng Anh: tự  uận 3.5 điểm, trắc nghiệm 6.5 điểm (phần nghe 2.0 điểm). 

+ Môn Ngữ văn: 100% tự  uận (phần đọc hiểu: 3.0 điểm; phần  àm văn 7.0 điểm, trong 

đó: nghị  uận x  hội 2.0 điểm, nghị  uận văn học 5.0 điểm). 

+ Môn Công nghệ 11: học sinh  àm bài thực hành trên giấy. 

- Đối với khối 12: các môn kiểm tra vừa tự  uận vừa trắc nghiệm (tự  uận 20%)  à Toán, 

Vật  ý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Lịch sử, Địa  ý, GDCD, Tiếng Nhật.  

+ Đề trắc nghiệm có 4 phiên bản (4 m  đề). 

+ Môn Ngữ văn: 100% tự  uận (phần đọc hiểu: 3.0 điểm; phần  àm văn 7.0 điểm, trong 

đó: nghị  uận x  hội 2.0 điểm, nghị  uận văn học 5.0 điểm). 

- Môn Tin học: cả 3 khối đều kiểm tra thực hành trên máy tính. 

- Thời gian  àm bài: Toán, Ngữ văn: 90 phút, Anh: 50 phút, các môn còn  ại: 45 phút. 

2.2. Triển khai Thông tư 26 ngày 26/8/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp  oại học sinh trung học cơ sở 

và học sinh trung học phổ thông ban hành của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, 

nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn  uyện của 

học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ 

thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp thông qua: 

hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập; 

- Số  ần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá 

thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 26. 

- Kiểm tra, đánh giá định kì: 

+ Kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá 

kết quả học tập, rèn  uyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương 

trình môn học và hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. 

+ Kiểm tra, đánh giá định kì gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối 

kì, được thực hiện thông qua bài kiểm tra, bài thực hành. 

+ Thời gian  àm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy 

tính từ 45 phút đến 90 phút.  

+ Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần 

đạt của môn học và hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. 

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi 

thực hiện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-58-2011-tt-bgddt-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx
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- Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì: 

+ Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt  à ĐĐGtx): tính hệ số 1; 

+ Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt  à ĐĐGgk): tính hệ số 2; 

+ Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt  à ĐĐGck): tính hệ số 3.". 

- Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm: Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk 

và ĐĐGck của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự 

chọn) như sau: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 

+ Môn học có từ 35 tiết trở xuống/ năm học: 2 ĐĐGtx. 

+ Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx. 

+ Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx. 

- Kiểm tra, đánh giá định kì: 

+ Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck; 

+ Điểm các bài kiểm tra, đánh giá  à số nguyên hoặc số thập phân được  ấy đến chữ số 

thập phân thứ nhất sau khi  àm tròn số. 

+ Những học sinh không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 

này nếu có  í do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với 

hình thức, mức độ kiến thức, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù 

được hoàn thành trong từng học kì hoặc cuối năm học. 

+ Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 

1 Điều này mà không có  í do chính đáng hoặc có  í do chính đáng nhưng không tham gia kiểm 

tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.". 

2.3. Thực hiện dạy Tiếng Anh 2 tiết/ tuần 

- Xây dựng nội dung chương trình 

+ Tổ Tiếng Anh xây dựng tốt khung chương trình tăng 2 tiết/ tuần.  

+ Trong đó: 3 tiết chuẩn + 2 tiết tăng = 5 tiết/ tuần (03 tiết chuẩn dạy theo chương trình 

chuẩn môn tiếng Anh; 02 tiết tăng thêm tập trung rèn  uyện kỹ năng nghe – nói bám sát từng 

chủ đề của sách giáo khoa, đảm bảo không tăng nội dung và phù hợp với từng khối  ớp). 

- Đội ngũ giáo viên và thực hiện số tiết tăng thêm 

+ Số  ượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 11. 

+ Số  ớp: 42 (khối 12: 14  ớp, khối 11: 14  ớp, khối 10: 14  ớp): 

+ Tổng số tiết dạy: 5 tiết/ tuần x 42  ớp x 17 tuần thực học = 3570 tiết;  

+ Số tiết chuẩn: 3 tiết/ tuần x 42  ớp x 17 tuần thực dạy = 2142 tiết; 

=> Số tiết tăng thêm: 1428 tiết. 

- Tổ chức thực hiện 

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/ 2020. 

+ Học sinh: 100% học sinh từ  ớp 10 đến  ớp 12. 

+ Nhà trường đ  thực hiện: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thực 

hiện tốt việc tổ chức dạy học. Chỉ đạo tổ Ngoại ngữ tiến hành nghiên cứu khung chương trình 

chi tiết phù hợp với đối tượng học sinh để triển khai trong nhà trường. Kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ, đảm bảo chất  ượng dạy học và mục tiêu của Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 

13/12/2019. 
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+ Tổ Ngoại ngữ đ  thực hiện: Họp tổ chuyên môn, phân công cụ thể cho từng nhóm 

giáo viên xây dựng khung chương trình tăng thêm 02 tiết/ tuần. Khung chương trình tập trung 

vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giúp học sinh nâng cao kỹ 

năng nghe – nói, nâng cao năng  ực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trao đổi trong học tập 

và sinh hoạt ngoài giờ. Tổ trưởng giám sát, kiểm tra chương trình đảm bảo chất  ượng và mục 

tiêu dạy học phù hợp với từng khối  ớp và từng đối tượng học sinh. Trình Phó Hiệu trưởng 

chuyên môn ký duyệt trước khi thực hiện. 

- Học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

Stt Họ và tên Sinh ngày Lớp Chứng chỉ Điểm Số tiền 

1 Đặng Trường Hưng 04/6/2005 10A4 Ielts5.5 5,5 5.000.000 

2 Lê Hoàng Thiện  09/02/2004 11A1 JLPT N3   6.000.000 

3 Đỗ Nguyễn Nh  Uyên 13/12/2003 12A2 Ielts6.5 6,5 6.000.000 

4 Nguyễn Thị Ngọc Minh 13/11/2003 12A5 JLPT N4   5.000.000 

5 Ngô Tùng Hiệp 04/08/2003 12A5 JLPT N4   5.000.000 

 

=> Tổng số tiền thưởng: 27 triêu VND 

2.4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Đối với Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 

+ Thời gian bồi dưỡng từ ngày 16/9/2020, tiết 1,2 chiều thứ Tư hàng tuần. Trong đó: từ 

16/6/2020 bối dưỡng 2 tiết/ tuần, từ 14/10/2020 bồi dưỡng 3 và 4 tiết/ tuần. 

+ Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung, phân công giáo viên dạy (không quá 02 

người/1 môn), thời gian dạy, nội dung, chương trình.  

+ Thời  ượng: 40 tiết/ 1 môn. 

+ Số  ượng đội tuyển chính thức: Toán (6) + Ngữ văn (6) + Tiếng Anh (6) + Vật  ý (4) 

+ Hóa học (3) + Sinh học (3) + Lịch sử (6) + Địa  ý (5) = 39 học sinh. 

+ Kết quả: (Theo QĐ số: 1070/QĐ-SGDĐT, ngày 15/12/2020 CỦA GĐ Sở ) 

Stt Họ và tên  Lớp  Môn  Điểm  Đạt giải  

1 Trần Thị Thanh Thủy  12A4 Địa 14 Nhì  

2 Phạm Thị Hoàng Kim Phụng  12A3 Địa 13,5 Ba 

3 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh  12N3 Địa 11,5 KK 

4 Phan Ngọc Phương Anh  12A4 Lịch sử 8 KK 

5 Lê Khánh Huyền  12A2 Ngữ văn  12,25 Ba 

6 Nguyễn Phạm Ngọc Anh  12A4 Ngữ văn  11 KK 

7 Hồ Thị Trà My 12A4 Ngữ văn  11 KK 

8 Nguyễn Thị Thúy Vi 12A2 Vật  ý  13,25 KK 

- Đối với Kỳ thi Oluympic 27/4 lớp 10,11 

Thời gian bồi dưỡng từ ngày 07/10/2020, tiết 1,2 chiều thứ Tư hàng tuần, tổng số tiết: 

40 tiết/ môn; 

+ Thời  ượng: 40 tiết/ 1 môn. 

+ Danh sách đội tuyển chính thức lớp 10: Toán (5) + Ngữ văn (5) + Tiếng Anh (5) + 

Vật  ý (5) + Hóa học (5) + Sinh học (5) + Lịch sử (2) + Địa  ý (5) = 38. 
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+ Danh sách đội tuyển chính thức lớp 11: Toán (5) + Ngữ văn (5) + Tiếng Anh (5) + 

Tiếng Nhật (5), Vật  ý (5) + Hóa học (4) + Sinh học (5) + Lịch sử (5) + Địa  ý (4) = 43. 

Ngày thi: 02/3/2021, tại Trường THPT Châu Thành, Thành phố Bà Rịa. 

2.5. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 

- Nội dung thi:  

+ Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy.  

+ Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất  ượng công tác giảng dạy bộ môn 

của cá nhân tại nhà trường. 

- Hình thức thi:  

+ Đối với phần thực hành tiết dạy: Giáo viên tiến hành thực hiện tiết dạy, có ít nhất 03 

giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định tại Công văn số 1911/SGDĐT-GDTrH ngày 

27/10/2017 của Sở GDĐT. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo 

tiến hành nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. 

+ Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất  ượng công tác giảng dạy: Giáo viên 

trình bày biện pháp có ít nhất 3 giám khảo đánh giá. Giám khảo trao đổi, đánh giá và thống 

nhất mức đạt hoặc chưa đạt theo quy định tại Công văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư 

22/2019/TT-BGDĐT của Sở SGDĐT-GDTrH.  

- Ngày thi: Chiều 25/11/2020. 

- Kết quả:  

Stt Họ và tên  Chức vụ  Dạy môn  Kết quả  Ghi chú  

1 Đỗ Thị Tâm Quyên Giáo viên  Toán   Đạt     

2 Đinh Thị Phương Trâm Giáo viên  Toán   Đạt     

3 Nguyễn Lê Phương Ngọc Giáo viên  Ngữ văn   Đạt     

4 Vương Quang Vũ Giáo viên  Tiếng Anh   Đạt     

5 Vũ Thị Hiên TPCM Tiếng Anh   Đạt     

6 Đặng Thị Kim Ngân Giáo viên  Tiếng Nhật   Đạt     

7 Nguyễn Công Hồng  Giáo viên  Vật  ý   Đạt     

8 Bùi Thị Lệ Thu Giáo viên  Hóa học   Đạt     

9 Lê Thị Ánh Nguyệt  Giáo viên  Hóa học   Đạt     

10 Đoàn Thị Y Lan  Giáo viên  Sinh học   Đạt     

11 Lê Văn Khánh  TTCM  Tin học   Đạt     

12 Lê Thị Thủy  Giáo viên  Lịch sử   Đạt     

13 Lưu Thị Huyền Hương  Giáo viên  Địa  ý   Đạt     

14 Tống Thị Thúy Hà Giáo viên  GDCD  Đạt     

15 Hoàng Trà  Giáo viên  GDTC  Đạt     

16 Mai Thị Thủy  Giáo viên  GDTC  Đạt     

Tổng số dự thi: 16, đạt giỏi: 16 (100%) 
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2.6. Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh 

- 1 Huy chưng vàng: Võ Vovinam; 

- 7 Huy chương bạc: 3 điền kinh, 2 đá cầu, 2 vovinam; 

- 2 Huy chương đồng: 1 đá cầu, 1 đồng đội cờ vua nam. 

- Cụ thể:  

STT Họ và tên 
Giới  

Lớp 
 Xếp 

hạng  
Môn 

Thành tích Ghi 

chú tính Nội dung 

1 Tạ Phú Nam Giáo viên  HLV  Điền kinh  Đẩy tạ    

2 Vũ Hữu Bình Nam Giáo viên  HLV  Điền kinh  Nhảy xa; Nhảy cao    

3 Hoàng Trà Nam Giáo viên  HLV  Đá cầu Đá cầu   

4 Nguyễn Duy Trung Nam Giáo viên  HLV  Vovinam Vovinam   

5 Lê Ngọc Lĩnh Nam Giáo viên  HLV  Cờ vua Cờ vua   

6 Trần Thu Huyền Nữ 10a1  Nhì  Nhảy xa  HCB: 4m13    

7 Trần Tiểu Phàm Nam 11n3  Nhì  Nhảy cao  HCB: 1m65     

8 Phạm Minh Nhật Nam 11a5  Nhì  Đẩy tạ  HCB: 10m40    

9 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 11a4  Nhì  Đá cầu  HCB Đơn nữ    

10 Trần Quý Dương Nam 12a3  Ba  Đá cầu  HCĐ: Đơn nam    

11 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 11a4 
 Nhì  Đá cầu 

  HCB: Đôi nam nữ    

12 Trần Quý Dương Nam 12a3   HCB: Đôi nam nữ    

13 Nguyễn Quang Khánh Nam 10a10  Nhì  Vovinam  HCB 48kg Đối kháng    

14 Cao Thị Thanh Hiền Nữ 10a8  Nhất  Vovinam  HCV 45kg Đối kháng    

15 Lê Uyên Nhi Nữ 10a7  Nhì  Vovinam  HCB 48kg Đối kháng    

16 Nguyễn Anh Tuấn Nam 11a5 Ba Cờ vua Đồng đội nam   

17 Lại Cao Thăng Nam 11a5 Ba Cờ vua Đồng đội nam   

Tổng cộng:  10 Giải: 10 Huy chương (1 HCV; 8 HCB; 3 HCĐ)    

 

2.7. Triển khai tiết đọc sách 

- Nội dung 

+ Lớp trưởng đăng ký  ịch mượn sách, số  ượng sách, tên sách với nhân viên thư viện. 

+ Học sinh đọc sách trong giờ được quy định trong thời khóa biểu của trường. 

+ Giáo viên Ngữ văn phụ trách hướng dẫn đọc và thảo  uận,  ồng ghép vào nội dung 

 uyện tập đọc hiểu trong các đề kiểm tra định kỳ. 

+ Thời  ượng đọc sách  à 1 tiết/ 1 tuần/ 1  ớp. 

- Kết quả: 

+ Tổng số  ớp thực hiện: 28 (14  ớp 10 + 14  ớp 11). 

+ Tổng số tiết thực hiện: 476 tiết. 

+ Số chủ đề đ  thực hiện: 05 (từ chủ đề 1 đến chủ đề 5). 

2.8. Kết quả kiểm tra nội bộ 

Stt Sl Họ, tên giáo viên G/v môn  Thời gian kiểm tra  Lớp dạy  Kết quả  

Xếp 

 oại  

1 1 Nguyễn Văn Thọ Toán  11,12/2020 

10A12, 

10A7 17.5 Giỏi  

2 2 Nguyễn T.Ngọc Diễm Toán  10,11/2020 12N5, 12A2 18,5 Giỏi  

3 3 Đinh T. Phương Trâm Toán  10,11/2020 11A4, 11A5 18,0 Giỏi  

4 4 Nguyễn Thị Thu Hiền Toán  11,12/2020 12A3, 10A8 18,5 Giỏi  
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5 5 Nguyễn Danh Toán  11,12/2020 11N1 17,5 Giỏi  

6 6 Huỳnh Thị Mỹ Thái  Toán  4,22/12/2020 11A8, 11A5 17.75 Giỏi  

7 7 Nguyễn Duy Minh  Toán  17/12/2020 12N2 18 Giỏi  

8 1 Trần Thị Hường Ngữ văn  31/9/2020 11A2 18,5 Giỏi  

9 2 Hoàng Thị Hoà Ngữ văn  13/10/2020 10A10 18 Giỏi  

10 3 Mai Thị Hiệp Ngữ văn  15/10/2020 10A4 18 Giỏi  

11 4 Mai Thanh Trà  Ngữ văn  16/10/2020 10A7 16,5 Khá  

12 5 Huỳnh Thị Thanh Thúy  Ngữ văn  09/11/2020 11N4 17.0 Giỏi  

13 6 Nguyễn Thị Hạ  Ngữ văn  11/11/2020 11N1 16,0 Khá  

14 7 Lê Thị Chung  Ngữ văn  11/11/2020 12A8 17,0 Giỏi  

15 8 Đỗ Thị Như Nguyện  Ngữ văn  16/11/2020 11A1 18,0 Giỏi  

16 9 Nguyễn Thị Hồng  Ngữ văn  '19/11/2020 11A5 18,0 Giỏi  

17 10 Nguyễn Thị Phượng  Ngữ văn  08/12/2020 12A3 17,0 Giỏi  

18 11 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Ngữ văn  17/12/2020 12A3 18,5 Giỏi  

19 1 Vương Quang Vũ Tiếng Anh  27/10/2020 10A6 18,3 Giỏi  

20 2 Vũ Thị Thúy Hằng Tiếng Anh  27/10/2020 11N5 18,6 Giỏi  

21 3 Nguyễn Thị Minh Thu Tiếng Anh  13/10/2020 11A1 18,75 Giỏi  

22 4 Vương Quang Vũ Tiếng Anh  27/10/2020 10A6 18,3 Giỏi  

23 5 Đặng Vĩnh Khang Tiếng Anh  27/11/2020 11N1 18,25 Giỏi  

24 6 Ngô Thị Ngọc Mi Tiếng Anh  29/9/2020 12N5 18,25 Giỏi  

25 7 Dương Thị The Tiếng Anh  18/11/2020 11N2 18,00 Giỏi  

26 8 Vũ Thị Thúy Hằng Tiếng Anh  27/10/2020 11N5 18,6 Giỏi  

27 9 Nguyễn Thị Ân  Tiếng Anh  16/11/2020 10A5 18,0 Giỏi  

28 10 Đặng Thị Kim Ngân Tiếng Nhật  23/10/2020 11N5 18 Giỏi  

29 11 Hồ Thị Kim Anh Tiếng Nhật  11,12/2020 11N2, 10A4 18,25 Giỏi  

30 1 Phạm T.Mộng Thường Vật  ý  11,12/2020 11A6, 11A6 17,25 Giỏi  

31 2 Giản Thị Kim Duyên Vật  ý  20/9/ và 13/10/2020 10A11 17,25 Giỏi  

32 3 Mai Thị Công Minh Công nghệ  15/10/2020 11N5 18 Giỏi  

33 1 Triệu T.Kim Loan Hóa học  03/11/2020-19/1/2021 10A2, 12A2 18.5 Giỏi  

34 2 Bùi Thị Lệ Thu Hóa học  '15/12/2020 11N5 17.75 Giỏi  

35 3 Lê Thị Ánh Nguyệt  Hóa học  17/12/2020 10A2 18 Giỏi  

36 4 Phan Thị Hằng Hóa học  01/12/2020 11N2 17,5 Giỏi  

37 5 Nguyễn T.Vân Anh Hóa học  30/9/2020 10A11 17,5 Giỏi  

38 6 Dương Thị Thúy Hà Hóa học  15/10/2020 10A5 17 Giỏi  

39 7 Đoàn Thị Trang Hóa học  30/9/2020 11A1 18 Giỏi  

40 1 Trần Thị Thu Phương Sinh học  16/10/2020 10A2 17,75 Giỏi  

41 2 Đoàn Thị Y Lan Sinh học  23/10/2020 12A4 17,5 Giỏi  

42 3 Lê Văn Khánh Tin học  25/11/2020 11A2 17,5 Giỏi  

43 4 Hà Thị Mỹ Hạnh Tin học  12/11/2020 12A8 17,5 Giỏi  

44 5 Cao Lê Thị Hoài Tin học  24/9/2020 12A8, 11N2 17,15 Giỏi  

45 6 Nguyễn Thị Nhuần Tin học  20/10 và 15/10/2020 11N2 17,25 Giỏi  

46 7 Dương Bá Tòng Tin học  24/10/2020 10A11 17,5 Giỏi  

47 1 Tạ Phú GDTC 22/12/2020 10A8   Giỏi  

48 2 Vũ Hữu Bình GDTC 20/10/2020 10A5   Khá  

49 3 Bùi Anh Đức GDTC 20/10/2020 11A7   Giỏi  

50 4 Mai Thị Thủy GDTC 30/9/2020 11N4   Giỏi  

51 5 Hoàng Trà GDTC 29/10/2020 10A3   Giỏi  

52 6 Nguyễn Văn Rõ GDTC 17/11/2020 10A2   Giỏi  

53 1 Trương T.Thanh Châu Lịch sử  17/9 và 19/9/2020 11A1, 12A3 17 Giỏi  
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54 2 Lê Thị Thủy Lịch sử  11/2020 10A12, 10A4 18,25 Giỏi  

55 3 Lê Thị Lan Anh Lịch sử  16/10 và 23/10/2020 10A3, 11A1 17 Giỏi  

56 4 Nguyễn T.Mỹ Trung Địa  ý  12/2020 11A3,12A3 17,75 Giỏi  

57 5 Nguyễn Thị Ngọc Bé Địa  ý  11/2020 11A4, 11A1 17,75 Giỏi  

58 6 Tống T.Thúy Hà GDCD 09/10 và 22/9/2020 11A8, 10A6 18 Giỏi  

59 7 Bùi T.Kim Thịnh GDCD 11/2020 11A6, 11A8 17,25 Giỏi  

Tổng số: giáo viên được kiểm tra: 59.            

Trong đó: Giỏi: 56 (94,9%), Khá: 03 

(5,1%).  

     2.8. Kết quả thao giảng chuyên đề 

Stt Họ, tên giáo viên G/v môn  Thời gian kiểm tra  Lớp dạy Xếp  oại 

1 Nguyễn T.Ngọc Diễm Toán  07/10/2020 12A2 Đạt  

2 Nguyễn Danh Toán  7/12/2020 11N1 Đạt  

3 Nguyễn Duy Minh  Toán  17/12/2020 12N2 Đạt  

4 Trần Thị Hường Ngữ văn  08/10/2020 11A2 Đạt  

5 Mai Thị Hiệp Ngữ văn  15/10/2020 10A4 Đạt  

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Ngữ văn  12/2020 12A3 Đạt  

7 Nguyễn Thị Minh Thu Tiếng Anh  13/10/2020 11A2 Đạt  

8 Vương Quang Vũ Tiếng Anh  27/10/2020 10A6 Đạt  

9 Vũ Thị Thúy Hằng Tiếng Anh  27/10/2020 11N5 Đạt  

10 Đào Hiệp Vật  ý  25/11/2020 Tổ  Đạt  

11 Mai Thị Công Minh Công nghệ  07/10/2020 11A8 Đạt  

12 Triệu T.Kim Loan Hóa học  03/11/2020 10A2 Đạt  

13 Phan Thị Hằng Hóa học  01/12/2020 11N2 Đạt  

14 Đoàn Thị Y Lan Sinh học  29/11/2020 12A4 Đạt  

15 Hà Thị Mỹ Hạnh Tin học  05/11/2020 11A1 Đạt  

16 Dương Bá Tòng Tin học  24/10/2020 10A14 Đạt  

17 Trương T.Thanh Châu Lịch sử  10/12/2020 11A1 Đạt  

18 Nguyễn Thị Ngọc Bé Địa  ý  27/11/2020 11A2 Khá  

19 Tống T.Thúy Hà GDCD 9/10/2020 11A8 Đạt  

20 Nguyễn Duy Trung GDTC 01/12/2020 11N2 Khá  

21 Lê Ngọc Lĩnh GDTC 22/11/2020 11A3 Đạt  

Tổng số thao giảng chuyên đề: 26   

Trong đó: Khá: 02 (9,5%); Giỏi: 19 

(90.5%).  

  

2.9. Triển khai tập huấn cho giáo viên đại trà và cán bộ quản lý Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

- Thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-SGDĐT ngày 12/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về bồi dưỡng thường xuyên  cán bộ quản  ý giáo dục và giáo viên năm học 2020-2021. 
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- Quán triệt toàn bô đội ngũ thực hiện tốt các chủ trương, đường  ối, pháp  uật của Đảng 

và Nhà nước về đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất  ượng giáo dục trung học. 

- Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm 

chất và năng  ực của học sinh về chương trình GDPT 2018. 

- Đổi mới cơ chế quản  ý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nề nếp kỷ cương, chất 

 ượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. 

- Phân công giáo viên Tin học hỗ trợ cho tất cả thầy cô trong hội đồng, đặc biệt  à 

những giáo viên  ớn tuổi. 

- Phân công Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn từng modu  cho các thành viên trong tổ, 

theo dõi, kiểm tra quá trình tập huấn của giáo viên.  

- L nh đạo nhà trường giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của các tổ chuyên môn và 

từng giáo viên.  

2.10. Kiểm tra hồ sơ 

a. Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn giáo viên 

+ Tổ Toán: số hồ sơ được kiểm tra: 13. Trong đó, đạt  oại tốt: 13 (100%); 

+ Tổ Ngữ văn: số hồ sơ được kiểm tra: 11. Trong đó, đạt  oại tốt: 11 (100%); 

+ Tổ Ngoại ngữ: số hồ sơ được kiểm tra: 12. Trong đó, đạt  oại tốt: 12 (100%); 

+ Tổ Vật lý - CN: số hồ sơ được kiểm tra: 09. Trong đó, đạt  oại tốt: 09 (100%); 

+ Tổ Hóa học: số hồ sơ được kiểm tra: 07. Trong đó, đạt  oại tốt: 07 (100%); 

+ Tổ Sinh - Tin: số hồ sơ được kiểm tra: 09. Trong đó, đạt  oại tốt: 09 (100%); 

+ Tổ Sử - Địa - GDCD: số hồ sơ được kiểm tra: 11. Trong đó, đạt  oại tốt: 11 (100%); 

Tổ GDTC-QP&AN: số hồ sơ được kiểm tra: 07. Trong đó, đạt  oại tốt: 07 (100%). 

=> Tổng số hồ sơ được kiểm tra: 79. Trong đó, 79 đạt  oại tốt (100%). 

b. Sổ sinh hoạt chuyên môn 

- Ưu điểm: 

+ Ghi chép tương đối đầy đủ nội dung thông tin sinh hoạt tổ; 

+ Triển khai tương đối đầy đủ, cụ thể nội dung sinh hoạt chuyên môn của nhà trường; 

+ Xác định rõ nội dung trọng tâm hàng tuần, tháng theo từng chủ đề; 

+  Có chú trọng nội dung nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học 

và kiểm tra đánh giá; 

+ Đảm bảo thể thức văn bản. 

- Điều chỉnh, bổ sung: 

+ Hướng dẫn học sinh trải nghiệm theo chuyên đề học tập’ 

+ Nội dung chuyên đề tích hợp và thao giảng chuyên đề chi tiết, cụ thể hơn theo từng 

chuyên đề.  

c. Kế hoạch Tổ chuyên môn 

- Ưu điểm: 

+ Kế hoạch thể hiện tính xuyên suốt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm học; 

+ Các hoạt động chuyên môn trong năm học cụ thể, rõ ràng, tương đối đầy đủ; 

+ Các nội dung sinh hoạt hàng tháng cụ thể, chi tiết từng công việc; 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp  ý đối với năng  ực của từng thành viên trong tổ, tính 

khả thi cao.  
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- Điều chỉnh, bổ sung: 

+ Giải pháp nâng cao chất  ượng giáo dục bộ môn cụ thể, rõ ràng hơn;  

+ Nội dung thao giảng chuyên đề thiếu ý kiến góp ý của các thành viên trong tổ;  

+ Bổ sung nội dung nghiên cứu bài học (chọn theo chuyên đề) vào biên bản. 

d. Sổ chủ nhiệm 

- Ưu điểm: 

+ Thông tin hàng tuần đầy đủ, sạch sẽ, rõ ràng; 

+ Hàng tuần đều có kế hoạch và phân công cụ thể, hợp  ý;  

+ Biệp pháp thực hiện phù hợp, khả thi. 

- Điều chỉnh, bổ sung: 

+ Bổ sung thông tin trang đầu; 

+ Chưa có giải pháp cụ thể để cải thiện thi đua về học tập và hạnh kiểm cho những 

trường hợp cá biệt; 

e. Sổ đầu bài chính khóa 

- Ưu điểm: 

+ Đa số bảo quản tốt, giữ gìn cẩn thận sạch sẽ; 

+ Đảm bảo tương đối tốt các thông tin trong sổ 

- Điều chỉnh, bổ sung: 

+ Tiết chương trình chưa ghi đầy đủ ở một số bộ môn; 

+ Nhận xét không thống nhất với việc ghi điểm; 

+ Nhận xét và chữ ký của GVCN còn thiếu. 

g. Sổ đầu bài dạy thêm 

- Ưu điểm: 

+ Đa số bảo quản tốt, giữ gìn cẩn thận sạch sẽ; 

+ Đảm bảo tương đối tốt các thông tin trong sổ 

- Điều chỉnh, bổ sung: 

+ Bổ sung cụ thể tên của học sinh vắng; 

+ Một số Sổ còn thiếu chữ ký của GVBM; 

+ Nhiều thầy cô nhận xét còn chung chung, chưa rõ ràng, còn viết tắt. 

Trên đây  à báo cáo công tác chuyên môn học kỳ I, năm học 2020-2021 của nhà trường. 

Quý thầy cô xem, đóng góp ý kiến để bản báo cáo được hoàn chỉnh.  

 

 ơi nh n:               KT. HI U TR ỞNG 

- Chi bộ, Hiệu trưởng: báo cáo;                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Công đoàn, Đoàn TNCSHCM: điều chỉnh, bổ sung;         (đ  ký) 

- TTCM, Giáo viên: đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm;  

-  ăn ph ng:  ưu           

- Website THPT Phú Mỹ     

                     

                   Mai Trương Huy  
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