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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Sóc Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2023 
1. Dạy học theo Thời khóa biểu:  

- Thực hiện nghiêm túc theo KHGD của bộ môn; ôn tập và kiểm tra Giữa học kỳ 2; 
- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp; bám sát đối tượng học sinh, đặc biệt với đối tượng học sinh 
thuộc diện nguy cơ trượt tốt nghiệp. 

2. Dự giờ, thăm lớp:   
Dự giờ đột xuất của BGH, Tổ trưởng, Nhóm trưởng bộ môn: Theo KHCM tuần. 

3. Vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành – Báo giảng điện tử: 
- Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu ngành theo kế hoạch, kết thúc tháng 03, điểm 
thường xuyên đạt 60% đầu điểm; Kiểm tra tiến độ vào ngày 02/4/2023. 
- Cập nhật báo giảng điện tử trên cơ sở dữ liệu ngành, nhà trường kiểm tra vào thứ 3 hàng tuần. 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 
- Tuần 27, 28, 29 (Từ 05/03 – 25/03/2023): Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài 
học, dạy tiết minh họa theo đăng ký của các tổ/bộ môn, rút kinh nghiệm sau giờ dạy minh họa; 
- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Chuyên đề, ngoại khóa theo kế hoạch; 
- Các bộ môn thống nhất nội dung, thời lượng và ma trận đề kiểm tra GKII; Thời gian kiểm tra 
Giữa kỳ 2: Tuần 30, từ 27/03/2023 đến 01/04/2023 theo Kế hoạch kiểm tra GKII. 
- Các bộ môn triển khai nghiên cứu các bộ SGK lớp 11 và đề xuất bộ SGK sử dụng cho năm 
học 2023-2024; lập biên bản gửi đ/c Quang (hạn cuối: ngày 04/03/2023 – Thứ 7). 

5. Công tác thi GVDG cấp Thành phố: 
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao 
chất lượng giảng dạy, giáo dục học tại nơi GV công tác’; 
- GV đi thi và bộ môn tập trung xây dựng và dạy thử nghiệm các tiết trong giới hạn bốc thăm thi 
GVDG; 
- Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn thi GVDG cấp Thành phố tạo điều kiện tối đa về thời gian và 
hỗ trợ các điều kiện cần thiết để GV đi thi phát huy hết khả năng, đạt kết quả tốt nhất. 
- 30/03/2023 (Thứ 5): Thi GVDG cấp Thành phố môn Sinh học, Lịch sử tại trường THPT 
Mê Linh. 

6. Công tác bồi dưỡng HSG khối 10, 11:  

- 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; rà soát thông tin học sinh dự thi (GV bồi dưỡng báo cáo 
sai sót cho đ/c Quang trước ngày 03/03/2023 để tổng hợp gửi Cụm). 
- Các buổi dạy bồi dưỡng, GV ghi Sổ đầu bài tại văn phòng. GV dạy bồi dưỡng tại các phòng 
Thực hành Hóa học, Thực hành Vật lí, Thực hành Sinh học và Tiếng Anh; 
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- Ngày 15/03/2023 (Thứ 4): Thi Olympic cấp Cụm tại trường THPT Minh Phú 
 + Ca sáng: Toán, Ngữ văn, Địa lí, Hóa học, Tin học; 
 + Ca chiều : Tiếng Anh, Vật lí, sinh học, Lịch sử. 

7. Công tác ôn tập thi TN THPT 2023: 
- Giai đoạn 1. Từ tháng 06/03 đến 21/05/2023 
 + Ban KHTN: ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học; 
 + Ban KHXH : ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD. 

+ Thời lượng ôn tập: 03 tiết/tuần/môn. 
- Giai đoạn 2. Từ 22/05 đến 24/06/2023 (BGD đã công bố 27, 28, 29/06/2023 thi TN THPT): 

+ Ban KHTN: ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học ; 
 + Ban KHXH : ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD. 

+ Thời lượng ôn tập: 
 Ban KHTN: Toán, Vật lí, Hóa học học 5 tiết/tuần/môn;  Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh 

học học 3 tiết/tuần/môn; 
 Ban KHXH : Toán, Ngữ văn, Anh học 5 tiết/tuần/môn; Lịch sử, Địa lí, GDCD học 

3 tiết/tuần/môn. 
- Tháng 5: Tập trung phụ đạo thêm cho đối tượng học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp. 
- Bộ môn thực hiện theo KHDH ôn tập đã xây dựng, kịp thời cập nhật nội dung theo Đề minh 
họa thi TN THPT năm 2023 (Bộ GD đã công bố sáng ngày 01/03/2023); 
- Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình ôn tập 
đảm bảo đạt chỉ tiêu phấn đấu của bộ môn. 

8. Kiểm tra giữa học kỳ 2:  
- Đối với các môn không kiểm tra chung: Kiểm tra theo KHDH của bộ môn và hoàn thành điểm 
GKII trên cơ sở dữ liệu ngành trước 31/03/2023; 
- Đối với các môn kiểm tra chung: Tuần 30, từ ngày 27/3 – 01/04/2023 theo Kế hoạch kiểm tra 
giữa học kỳ 2. 

9. Thi thể dục thể thao học sinh cấp Thành phố : 
- Thực hiện theo Kế hoạch số 390/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17/02/2023 ; 
- Giao đ/c Nguyễn Thanh Hải (GDTC) phụ trách. 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

Lê Hồng Quang 


