
 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
      TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 26 
( 27/02 - 05/03/2023)  

1. Vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành: Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu 

ngành: Kết thúc tháng 02/2023, đạt 30% đầu điểm/nhận xét thường xuyên. Nhà trường 

kiểm tra tiến độ vào lúc 08h00, ngày 01/03/2023. 

2. Kiểm tra nội bộ - Dạy minh họa: 

 
TT 

Giáo viên dạy Môn Ngày dạy/Thứ Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết dạy 

1 Moong Thị Hoa Toán 
04/03/2023 

(Thứ 7) 
10A2 

1 
2 

Phương trình đường 
tròn. 

2 Hoàng Thị Thủy Lịch sử 
01/03/2023 

(Thứ 4) 
10A3 3 

Một số nền văn minh 
thế giới thời kì cổ - 
trung đại. 

 
3. Công tác thi GVDG cấp Thành phố: 

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tập trung vào việc xây dựng kế hoạch các tiết dạy và dạy thử 

nghiệm; 

- Tiếp tục xây dựng nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy, giáo dục học tại nơi GV công tác’; 

- 13h30, ngày 01/03/2023 (Thứ 4): Đ/c Hoàng Thị Thủy (Lịch sử) trình bày biện pháp: 

“Sử dụng ThingLink trong dạy học chủ đề: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - 

trung đại”, tại Phòng hội đồng. 

4. Bồi dưỡng đội tuyển thi Olympic Cụm: Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng đội 

tuyển HSG khối 10, khối 11 cho kỳ thi Olympic cụm trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh.  

5. Nhắc việc: Sáng ngày 05/03/2023 (Chủ nhật), nhà trường tổ chức họp PHHS khối 12; 
các ca ôn tập chuyển sang buổi chiều, thời gian: 13h30 – 15h30. 
 Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2023 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
Lê Hồng Quang 


