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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 9 
( 31/10 - 06/11/2022)  

1. Hoạt động dạy học: 
- Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học; 
- Báo giảng và vào điểm thường xuyên đúng tiến độ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. 
- Chú ý: Các buổi kiểm tra chung, các đ/c báo giảng tại mục Kiểu giảng dạy chọn 
là“Nghỉ dạy” và mục Ghi chú nhập “Kiểm tra chung giữa học kỳ 1” 

2. Kiểm tra giữa học kỳ 1: 
- Các môn kiểm tra chung theo lịch; 
- Vào các buổi kiểm tra chung, học sinh không có lịch kiểm tra thì nghỉ học (kể cả trái 
buổi, ôn tập và học bổ trợ); 
- Thực hiện nghiêm túc việc coi, chấm bài kiểm tra. 

3. Hội thi GVDG cấp trường: 
- Thời gian tổ chức: Tuần 10 (07/11 – 12/11/2022); trên cơ sở đăng ký tiết dạy, lớp dạy 
nhà trường tổ chức buổi dạy theo bộ môn; 
- Bộ môn thống nhất và chọn buổi dạy vào 1 trong 2 buổi (buổi sáng hoặc buổi chiều), 
buổi sáng (Khối 12 và các lớp khối 10: 10D1, 10D2, 10D3, 10D4, 10D5), buổi chiều 
(Khối 11 và các lớp khối 10: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10D6). Trong trường hợp GV 
không có lớp dạy theo buổi của bộ môn, GV chọn 1 lớp để đăng ký dạy. 
- Đăng ký tiết dạy, lớp dạy trên bảng tin phòng Hội đồng, hạn cuối: 17h00, thứ 4, ngày 
02/11/2022;  
- Gửi Kế hoạch tiết dạy (file word), file Trình chiếu tiết dạy (PowerPoint) cho đ/c Quang, 
hạn cuối: 17h00, thứ 6, ngày 04/11/2022. 

4. Nhắc việc:  
- Các đ/c có lịch Kiểm nội bộ tháng 11 đăng ký 2 tiết dạy trên bảng tin phòng Hội đồng. 
- Các đ/c tổ trưởng Thống kê tiết dạy tháng 10 (theo file mẫu) gửi đ/c Quang, hạn hoàn 
thành: 02/10/2022 (Thứ Tư). 
 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2022 
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