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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT PHÚ MỸ 

 

Số: 138A/KH-THPT-PM 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác chuyên môn tháng 12/2020, từ 01/12 đến 31/12/2020 

 

1. Công tác dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ I 

1.1. Thực hiện chương trình 

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình điều chỉnh, đảm bảo đúng quy chế 

chuyên môn và các mục tiêu giáo dục.  

- Thực hiện đúng quy định số điểm kiểm tra và đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

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

- Hoàn thành chương trình học kỳ I, thầy cô nào thiếu tiết có hoạch gởi về thầy Mai Trương Huy 

để thực hiện dạy bù. 

- Hướng dẫn học sinh ôn tập tốt nội dung kiến thức trọng tâm để kiểm tra cuối kỳ học kỳ I. 

- Hoàn thành các cột điểm kiểm tra thường xuyên còn lại trước ngày 26/12/2020. 

1.2. Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm 

- Tổ trưởng triển khai xây dựng đề cương, ma trận đề theo đề cương ôn tập, bám sát chuẩn kiến 

thức kỹ năng và ma trận đề của Sở. 

- Đề và hướng dẫn chấm phải 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 luận vừa trắc nghiệm là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 

học, Công nghệ 10, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Nhật: 

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

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

  + Môn Tiếng Anh: tự luận 3.5 điểm, trắc nghiệm 6.5 điểm, trong đó phần nghe 2.0 điểm. 

  + Môn Ngữ văn: 100% tự luận (phần đọc hiểu: 3.0 điểm; phần làm văn 7.0 điểm, trong đó: 

nghị luận xã hội 2.0 điểm, nghị luận văn học 5.0 điểm). 

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

- Đối với khối 12: các môn kiểm tra vừa tự luận vừa trắc nghiệm (tự luận 20%) là Toán, Vật lý, 

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

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

  + Môn Ngữ văn: 100% tự luận (phần đọc hiểu: 3.0 điểm; phần làm văn 7.0 điểm, trong đó: 

nghị luận xã hội 2.0 điểm, nghị luận văn học 5.0 điểm). 

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

- Thời gian làm bài: Toán, Ngữ văn: 90 phút, Tiếng Anh: 50 phút., các môn còn lại: 45 phút. 

1.3. Thời gian nộp đề, giới hạn chương trình, phân công ra đề 

- Thời gian nộp đề, hướng dẫn chấm (bản in và file PDF):  

  + Các môn kiểm tra tập trung: Hạn chót nộp về thầy Bữu ngày 22/12/2020.   

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
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


2 

 

  + Các môn giáo viên tự kiểm tra: Sau khi kiểm tra xong, tổ trưởng nộp về thầy Huy trước 

ngày 05/01/2021. 

- Giới hạn chương trình: Hết tuần 16. 

- Phân công ra đề: Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy đều ra đề kiểm tra. 

1.4. Lịch kiểm tra 

Thứ, ngày Buổi  Môn, khối Thời gian làm bài 

  Sáng Ngữ văn 11,12 7h30 đến 9h00 

Thứ Ba, 29/12/2020 

 

Vật lý 11,12 9h35 đến 10h20 

  Chiều Ngữ văn 10 13h30 đến 15h00 

  

 

Vật lý 10 15h35 đến 16h20 

  Sáng Tiếng Anh 11,12 7h30 đến 8h20 

Thứ Tư, 30/12/2020 

 

Hóa học 11,12 8h55 đến đến 9h40 

  Chiều Tiếng Anh 10 13h30 đến 14h20 

  

 

Hóa học 10 14h55 đến 15h40 

Thứ Năm, 31/12/2020 Sáng Toán 11,12 7h30 đến 9h00 

  Chiều Toán 10 13h30 đến 15h00 

 

2. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

2.1. Nội dung thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện các yêu cầu sau: 

- Phần 1: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi: 

  + Tiết dạy tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại lớp dự thi với nguyên trạng số 

lượng học sinh của lớp đó. 

  + Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi.  

  + Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 

02 ngày trước thời điểm thi. 

  + Tiết dạy là tiết chương trình lớp 10 hoặc 11 được xác định từ kết quả bốc thăm. 

- Phần 2: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân 

tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang công tác: 

  + Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để 

đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá 

nhân trước đó.  

  + Thời lượng trình bày biện pháp không quá 15 phút. 

  2.2. Hình thức thi  

- Đối với phần thực hành tiết dạy:  

  + Giáo viên tiến hành thực hiện tiết dạy. 

  + Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiệt dạy, giám khảo tiến hành nhận xét, đánh 

giá và rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi (theo quy định tại Công văn số 1911/SGDĐT-GDTrH 

ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành tiếu chí đánh 

giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên từ năm học 2017-2018). 
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  + Tiết dạy được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 

- Đối với phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy: 

  + Giáo viên được trình bày biện pháp. 

  + Giám khảo tiến hành trao đổi, đánh giá biện pháp và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt 

theo quy định tại Mục V (khoản 2) của Công văn số 1811/HD-SGDĐT ngày 16/9/2020 của Sở 

GDĐT về Ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT-GDTrH. 

  + Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 

2.3. Hồ sơ tham gia Hội thi 

- Hồ sơ nộp về Sở GDĐT 

  + Danh sách giáo viên đăng ký dự thi do Hiệu trưởng ký xác nhận (thành lập đoàn dự thi: 

Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và giáo viên tham gia Hội thi). 

  + Danh sách bài báo cáo Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của 

giáo viên dự thi. 

  + Giấy chứng nhận và quyết định công nhận danh hiệu đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trong thời hạn quy định. 

  + 07 bản giấy và file PDF: Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (in 

2 mặt giấy A4, không bìa kiếng, có xác nhận của lãnh đạo nhà trường). 

  + Nộp về thầy Huy: sáng thứ Hai, ngày 07/12/2020. 

  + Thời gian nộp về Sở: trước ngày 10/12/2020 (bản giấy nộp về Phòng GDTrHTX, file 

word và PDF gởi về địa chỉ email: bachnh@sogddt.baria-vungtau.gov.vn). 

- Hồ sơ nộp về điểm thi 

  + 06 bản Kế hoạch dạy học của bài dạy dự thi (in 2 mặt giấy A4, không bìa kiếng, không in 

màu nếu không cần thiết). 

  + 01 đĩa CD (hoặc USB), trong đó ghi: Kế hoạch dạy học bài dạy và các tư liệu sử dụng 

trong bài dạy; bài Báo cáo biện pháp của giáo viên dự thi (bên ngoài ghi tên giáo viên dự thi, môn, 

đơn vị). 

  + Thời gian nộp: trước khi vào tiết dạy ít nhất 30 phút (nộp cho Thư ký của Ban giám khảo 

tại điểm thi). 

2.4. Địa điểm, thời gian tổ chức 

- Địa điểm: Trường THPT Châu Thành. 

- Thời gian:  

  + Từ 01/12/2020 đến 31/01/2021: Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo, chấm hồ sơ Biện pháp 

góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.  

  + Từ 22/02/2021 đến 20/3/2021: Thi thực hành tiết dạy: bốc thăm bài dạy (01/3/2021), thực 

hành tiết dạy (04/3/2021), trình bày báo cáo (05/3/2021). 

2.5. Giáo viên tham gia:  

  + Toán: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Đỗ Thị Tâm Quyên; Ngữ văn: Nguyễn Lê Phương Ngọc, 

Phan Thị Hải Đường; Tiếng Anh: Vương Quang Vũ, Vũ Thị Hiên; Tiếng Nhật: Đặng thị Kim 

Ngân; Vật lý: Nguyễn Công Hồng; Hóa học: Đoàn Thị Trang; Sinh học: Đoàn Thị Y Lan; Tin 

học: Lê Văn Khánh; Lịch sử: Nguyễn Thị Thủy; Địa lý: Lưu Thị Huyền Hương; GDCD: Tống 

Thị Thúy Hà; GDTC: Hoàng Trà => 15 giáo viên. 

 

mailto:bachnh@sogddt.baria-vungtau.gov.vn


4 

 

3. Kiểm tra hồ sơ  

3.1. Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên 

- Phân công kiểm tra chéo: Tổ Toán kiểm tra tổ Sinh – Tin; Tổ Ngữ văn kiểm tra tổ Ngoại ngữ; 

Tổ Ngoại ngữ kiểm tra tổ GDTC – QP&AN; Tổ Vật lý kiểm tra tổ Hóa học; Tổ Hóa học kiểm tra 

tổ Toán; Tổ Sinh – Tin kiểm tra tổ Vật lý; Tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD kiểm tra tổ Ngữ văn; Tổ 

GDTC – QP&AN kiểm tra tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD. 

- Hồ sơ kiểm tra gồm: Kế hoạch dạy học (Giáo án); Kế hoạch cá nhân giáo viên; Hồ sơ chủ 

nhiệm: kế hoạch chủ nghiệm (GVCN); Sổ sinh hoạt chuyên môn (không CN); Sổ điểm cá nhân; 

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

- Thời gian kiểm tra: 15h30 ngày 28/11/2020. 

3.2. 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: Hồ sơ chuyên môn tổ Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh - Tin; Sổ đầu bài, Sổ chủ 

nhiệm khối 11. 

4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

4.1. Thi công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12  

- Số lượng đội tuyển chính thức: Toán (6) + Ngữ văn (6) + Tiếng Anh (6) + Vật lý (4) + Hóa học 

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

- Ngày thi: Thứ Ba, 08/12/2020, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.  

- Thời gian làm bài của mỗi môn: 180 phút 

- Trưởng đoàn: Thầy Lê Trần Anh Tuấn. 

4.2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 10,11 

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng theo nội dung đã thống nhất, đủ thời lượng 40 tiết/1 môn. 

- Số tiết bồi dưỡng 2 tiết/ tuần (tiết 1,2 vào chiều thứ Tư hàng tuần). 

- Giáo viên dạy bổi dưỡng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã biên soạn. 

- Số lượng đội tuyển chính thức: tối đa 5 học sinh/ 1 môn; riêng môn Tin học tối đa 2 học sinh. 

5. Công tác giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh 

- Tổ trưởng xây dựng kế hoạch dạy tiết thực hành môn GDQP-AN, nộp về thầy Huy trước ngày 

20/12/2020 để nhà trường mời Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ giảng dạy. 

- Dự kiến thời gian: 02 tuần cuối HK1 và đầu HK2, mỗi lớp học 2 buổi/ tuần (08 tiết). 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hết môn GDQP-AN vào tuần đầu HK2. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh lớp 11 

thực hành bắn đạn thật theo quy định tại Quy chế GDQP-AN đã ban hành. 

 - Tăng cường các hình thức dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm 

tra, đánh giá. 

- Kiểm tra, đánh giá môn GDTC thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban 

hành của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. 

- Cập nhật kiến thức biển đảo vào bài giảng Bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của lớp 11. Mở 

rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển đảo, đặc biệt 

là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 

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
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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- Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bổ sung đầy đủ 

theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018. Có kế hoạch bảo quản thường xuyên và 

sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho môn học. 

- Tiếp tục triển khai hoạt động các câu lạc bộ bóng đá nam, bóng chuyền (nam, nữ) và câu lạc bộ 

bóng bàn (nam, nữ), bơi lội (nam, nữ) và cầu lông (nam, nữ). dành cho giáo viên và học sinh. 

6. Công tác kiểm tra nội bộ  

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của tổ.  

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

chí đánh giá mới, đảm bảo tính chính xác, khách quan. 

- Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh. 

- Giáo viên kiểm tra nội bộ tháng 12: Toán: Nguyễn Danh, Huỳnh Thị Mỹ Thái; Ngữ văn: 

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hạ, Đỗ Thị Như Nguyện; Ngoại 

ngữ: Phan Thị Ngọc Phượng, Thái Phúc Châu Pha, Hồ Thị Kim Anh; Vật lý – CN: Phạm Thị 

Mộng Thường; Hóa học: Phan Thị Hằng; GDTC –QP&AN: Tạ Phú, Nguyễn Duy Trung; Sử - 

Địa – GDCD: Nguyễn Thị Mỹ Trung; Sinh – Tin: Nguyễn Thị Nhuần, Dương Thị Thẩm. 

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 12/2020 của nhà trường. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các tổ chuyên môn 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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