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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT PHÚ MỸ 

 

Số: ...../KH-THPT-PM 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 4 năm 2021 

                 

KẾ HOẠCH 
Công tác chuyên môn tháng 4,5,6/2021, từ 01/4 đến 30/6/2021 

 

1. Công tác dạy học, giáo dục 

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình học kỳ 2 đã điều chỉnh, đảm bảo đúng 

quy chế chuyên môn và các mục tiêu giáo dục.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành – thí nghiệm và sử dụng đồ dùng dạy học. 

- Thực hiện đúng quy định số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đánh giá học kỳ 2 theo 

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020. 

- Hoàn thành các cột điểm kiểm tra thường xuyên tháng 3/2021. 

2. Công tác kiểm tra nội bộ  

2.1. Kiểm tra công tác dạy học, giáo dục 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và thao giảng chuyên đề theo kế hoạch của tổ.  

- Tập trung vào việc xây dựng, góp ý giáo án, đánh giá các tiết dạy kiểm tra nội bộ và thao giảng 

chuyên đề theo các tiêu chí đánh giá mới, đảm bảo tính chính xác, khách quan.  

- Chú trọng và nâng cao việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.   

- Tránh tình trạng cả nể, góp ý sơ sài, hoặc thiếu công bằng trong nhận xét, đánh giá, hoặc nhận xét 

và đánh giá không thống nhất với nhau. 

- Các tổ hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ và nộp hồ sơ về thầy Huy ngày thứ Hai, 29/4/2021. 

2.2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách 

2.2.1. Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên 

- Phân công kiểm tra chéo:  

  + Tổ Toán kiểm tra tổ Vật lý – CN;  

  + Tổ Ngữ văn kiểm tra tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD;  

  + Tổ Ngoại ngữ kiểm tra tổ Ngữ văn;  

  + Tổ Vật lý – CN kiểm tra tổ Sinh – Tin;  

  + Tổ Hóa học kiểm tra tổ GDTC – QO – AN;  

  + Tổ Sinh – Tin kiểm tra tổ Hóa học;  

  + Tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD kiểm tra tổ Ngoại ngữ;  

  + Tổ GDTC – QP&AN kiểm tra tổ Toán. 

- Hồ sơ kiểm tra gồm:  

  + Kế hoạch dạy học (giáo án, tư liệu dạy dạy học);  

  + Kế hoạch cá nhân giáo viên (kế hoạch tháng, năm học);  

  + Hồ sơ chủ nhiệm: kế hoạch chủ nghiệm (GVCN);  

  + Sổ sinh hoạt chuyên môn (ghi chép sinh hoạt chuyên môn, thao giảng chuyên đề...);  

  + Sổ điểm cá nhân (các cột điểm kiểm tra thường xuyên);  

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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  + Sổ dự giờ: (các tiết thao giảng chuyên đề, kiểm tra nội bộ, dự giở thăm lớp đột xuất...). 

- Thời gian kiểm tra: Tuần 30, từ thứ Hai, 19/4 đến thứ Bảy 24/4/2021. 

2.2.2. Nhà trường kiểm tra 

- Thầy Mai Trương Huy kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử - Địa lý – 

GDCD và GDTC – QO & AN; Sổ đầu bài, Sổ chủ nhiệm khối 10,12. 

- Thầy Võ Trần Bửu kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh - Tin; Sổ đầu bài, 

Sổ chủ nhiệm khối 11. 

3. Công tác kiểm tra giữa học ký 2 

3.1. Lịch kiểm tra 

Stt Tuần  Môn  Khối  Hình thức Kiểm tra tập trung  

  27 Ngữ văn  10,11,12 Kiểm tra tập trung  Tiết 4,5 (thứ Bảy, 03/4)  

1 (29/3 - 03/4/2021) Công nghệ  10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    Tin học  10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    Tiếng Anh 10,11,12 Kiểm tra tập trung  Tiết 3 (thứ Ba, 05/4)  

2 28 Lịch sử 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

  (05/4 - 10/4/2021) Địa lý 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    Vật lý  12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    Vật lý  10,11 Kiểm tra tập trung  Tiết 3 (thứ Năm, 08/4)  

    Toán 10,11,12 Kiểm tra tập trung  Tiết 4,5 (thứ Bảy, 17/4)  

    Hóa học  12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

  29 Hóa học  10,11 Kiểm tra tập trung  Tiết 3 (thứ Hai, 12/4)  

3 (12/4 - 17/4/2021) Sinh học 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    GDCD 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

    GDTC 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra    

3.2. Một số quy định  

- Tổ trưởng chuyên môn phân công xây dựng ma trận đề, nội dụng, chương trình kiểm tra. 

- Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, biểu điểm phải thực hiện theo đúng ma trận đã xây dựng. 

- Giáo viên coi kiểm tra phải thực hiện đúng theo quy chế thi hiện hành. 

4. Kiểm tra học kỳ 2 

4.1. Ma trận đề, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm 

- Các tổ chuyên môn xây dựng ma trần đề đựa trên đề cương ôn tập, bám sát chuẩn kiến thức kỹ 

năng và ma trận đề của Sở. 

- Đề kiểm tra phải bảo đảm tuyệt mật, chính xác, khoa học và đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với 

các đối tượng học sinh. 
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- Hướng dẫn chấm phải bám sát yêu cầu đề ra, chính xác, khoa học và có độ mở phù hợp. 

4.2. Thời lượng làm bài và thời gian kiểm tra 

- Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút; Tiếng Anh: 50 phút; các môn còn lại: 45 phút. 

- Các môn không kiểm tra tập trung: giáo viên tự cho kiểm tra từ ngày 04/5 đến 10/5/2021. 

- Các môn kiểm tra tập trung 

Thứ/ ngày Buổi  Môn  Thời gian làm bài  Ghi chú  

  Sáng Ngữ văn 11,12 7h30-9h00   

Thứ Ba  

 

Tiếng Anh 11,12 9h35 -10h25   

11/05/2021 Chiều  Ngữ văn 10 13h30 -15h00   

    Tiếng Anh 10 15h35 - 16h25   

Thứ Tư Sáng  Toán 11,12 7h30-9h00   

12/05/2021 Chiều  Toán 10 13h30-15h00   

  Sáng  Vật lý 11 7h30- 8h15   

Thứ Năm   Hóa học 11  8h50 - 9h35   

13/05/2021 Chiều  Vật lý 10 13h30 - 14h15   

    Hóa học 10 14h50 - 15h35   

 

4.3. Chấm trả bài và nộp báo cáo 

- Sau mỗi buổi kiểm tra, tổ chuyên môn hội ý thống nhất hướng dẫn chấm, phân công giáo viên 

chấm bài, giáo viên bộ môn nhận bài về chấm và trả bài, điều chỉnh sai sót (nếu có). 

- Giáo viên hoàn thành nhập điểm KT học kỳ 2 và các cột điểm còn lại trước ngày 20/5/2021. 

- Tổ trưởng nộp biên bản nhận xét, đánh giá đề kiểm tra theo từng câu (nội dung, mức độ...) và 

đánh giá kết quả làm bài của học sinh về thầy Huy chậm nhất ngày 22/5/2021. 

5. Thi thử tốt nghiệp THPT 

5.1. Bài thi  

- Bài thi độc lập: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

- Bài thi tự chọn: học sinh chọn một trong hai bài thi: KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học), hoặc 

KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD). 

5.2. Quy định số câu, thời gian làm bài của các bài/ môn thi 

  - Bài thi bắt buộc:   

  + Ngữ văn: 120 phút (tự luận) 

  + Toán: 50 câu – 90 phút (trắc nghiệm) 

  + Tiếng Anh: 50 câu – 60 phút (trắc nghiệm) 

  - Bài thi tự chọn 

  + KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học): 120 câu – 150 phút (trắc nghiệm, mỗi môn 40 câu – 

50 phút). Môn Vật lý có số câu từ Câu 1 đến Câu 40, môn Hóa học có số câu từ Câu 41 đến Câu 

80, môn Sinh học có số câu từ Câu 81 đến Câu 120.  

  + KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD): 120 câu – 150 phút (trắc nghiệm, mỗi môn 40 câu – 50 

phút). Môn Lịch sử có số câu từ Câu 1 đến Câu 40, môn Địa lý có số câu từ Câu 41 đến Câu 80, 

môn Giáo dục công dân có số câu từ Câu 81 đến Câu 120.  
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5.3. Đề thi, lịch thi, cách phát đề thi 

- Đề thi   

  + Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. 

  + Đề thi đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các 

cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh. 

- Lịch thi  

     Bài thi/ Thời gian  Giờ  Giờ   

Ngày Buổi  Môn thi thành phần  làm bài  phát đề  bắt đầu 

    của bài thi tổ hợp  thi cho thí sinh  làm bài thi 

Thứ Năm  SÁNG  Ngữ văn  120 phút  7h30 7h35 

27/05/2021 CHIỀU  Toán  90 phút  14h20 14h30 

      Vật lý 50 phút 7h30 7h35 

    

Bài thi 

KHTN Hóa học  50 phút 8h30 8h35 

Thứ Sáu  SÁNG    Sinh học  50 phút 9h30 9h35 

28/05/2021     Lịch sử  50 phút 7h30 7h35 

    

Bài thi 

KHXH Địa lý  50 phút 8h30 8h35 

      GDCD 50 phút 9h30 9h35 

  CHIỀU  Ngoại ngữ  60 phút  14h20 14h30 

 

- Lưu ý đối với bài thi KHTN và bài thi KHXH: Sau khi kết thúc môn thứ nhất, giám thị thu lại 

đề thi và giấy nháp của thí sinh rồi phát tiếp đề thi môn thứ hai cho thí sinh làm bài. Kết thúc môn 

thứ hai, giám thị thu lại đề thi và giấy nháp của thí sinh rồi phát tiếp đề thi môn thứ ba cho thí sinh 

làm bài. 

6. Công tác kiểm tra lại 

6.1. Công tác tổ chức 

- Các tổ chuyên môn có học sinh kiểm tra lại thống nhất gới hạn nội dung, chương trình ôn thi, ma 

trận đề để hướng dẫn cho học sinh. 

- Đề và hướng dẫn chấm phù hợp với tính chất, mức độ của kỳ kiểm tra lại trong chương trình học 

kỳ 2, năm học 2020-2021.  

- Thời lượng làm bài: các môn Ngữ văn, Toán (90 phút); các môn còn lại (45 phút). 

6.2. Dự kiến lịch hướng dẫn ôn tập 

- Thứ Hai (14/6/2021): Hướng dẫn ôn tập môn Toán 10,11. 

- Thứ Ba (15/6/2021): Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn 10,11. 

- Thứ Tư (16/6/2021)  Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh 10,11. 
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- Thứ Năm (17/6/2021): Hướng dẫn các môn còn lại. 

- Những môn có học sinh kiểm tra lại có số lượng dưới 5 học sinh thì tổ trưởng phân công giáo 

viên giới hạn đề cương và ra bài tập để các em tự ôn. 

6.3. Lịch kiểm tra lại: Dự kiến vào các ngày 28,29,30/6/2021 (Sẽ có lịch kiểm tra cụ thể sau). 

7. Một số công tác khác 

- Thực hiện dạy thêm học thêm đến hết ngày thứ Bảy (08/5/2021) và ôn thi Tốt nghiệp THPT cho 

khối 12 đến hết thứ Bảy (03/7/2021).  

- Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ ngày 24/4/2021. 

- Thứ Năm (22/4/2021): Thầy Võ Trần Bửu kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh – Tin. 

- Thứ Sáu (23/4/2021): Thầy Mai Trương Huy kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Lịch sử - Địa lý- GDCD và GDTC-QP-AN.  

- Kiểm tra Số đầu bài, Sổ gọi tên lớp (3 khối) ngày thứ Sáu (23/4/2021). 

- Hoàn thành và nhập điểm giữa học kỳ 2 chậm nhất ngày 03/5/2021 (1 KT giữa kỳ + 1 KTtx). 

- Hoàn thành và nhập điểm KT học kỳ 2 và các cột điểm còn lại trước ngày 20/5/2021 

- Thực hiện hồ sơ học bạ lớp 12 trước 24/5, lớp 10 và 11 trước ngày 28/5/2021.  

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 4,5,6/2021 của nhà trường, đề nghị Tổ 

trưởng chuyên môn triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và nghiêm túc thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì quý thầy/ cô liên hệ với lãnh 

đạo nhà trường để trao đổi, giải quyết.  

 

Nơi nhận: 

- Chi bộ, Hiệu trưởng: báo cáo; 

- Các Phó Hiệu trưởng: triển khai, giám sát; 

- Công đoàn, Đoàn TN: phối hợp thực hiện; 

- Tổ trưởng, giáo viên: thực hiện; 

- Website THPT Phú Mỹ; 

- Văn thư: lưu. 

                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                          (đã ký) 

                                               

                         

                           Mai Trương Huy  
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