
1 
 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐẮK NANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 12/BC-THCSĐN Đắk Nang, ngày 01 tháng 10 năm 2018 
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM 

VỤ NĂM HỌC 2018-2019 
 

Phần một: BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 
 

I. Đặc điểm tình hình: 
1. Thuận lợi và khó khăn: 
a. Thuận lợi: 
- Nhà trường luôn được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Chi bộ trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học và được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô, 
Đảng uỷ, chính quyền địa phương. 
      - Phụ huynh và các tổ chức xã hội trên địa phương luôn quan tâm giúp đỡ nhà 
trường về vật chất và tinh thần. 

- Tất cả các môn học đều có giáo viên chuyên ngành, đa số giáo viên đạt trình độ 
trên chuẩn và có ý thức nhiệt tình trong công việc. Tập thể Hội đồng sư phạm nhà 
trường luôn đoàn kết. 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến hoạt động dạy-học và giáo dục 
của nhà trường, bên cạnh đó có sự quan tâm động viên không nhỏ của các tổ chức cá 
nhân trong địa phương. 

- Đời sống nhân dân hai xã ngày càng được cải thiện, nhiều bậc cha mẹ quan tâm 
hơn đến việc học tập của con em mình. 

- CBQL nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc và tích cực đổi mới trong công 
tác lãnh đạo, quản lý nhà trường. 

- Các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội 
thiếu niên, các tổ chuyên môn được chi bộ chỉ đạo sát sao… hoạt động có hiệu quả. 
  b. Khó khăn:  

- Hiện nay trang thiết bị dạy học hư hỏng và thiếu nhiều; chưa có các phòng chức 
năng. 

- Mặt bằng dân trí của phụ huynh không đồng đều, đời sống nhân dân vẫn còn 
nhiều khó khăn nhất là dân tộc thiểu số tại các thôn Phú Thịnh, Phú Lợi, buôn kre, 
buôn choil. Một bộ phận cha mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em 
mình nên nhiều học sinh thường xuyên không nghiên cứu bài, không học tập ở nhà và 
vi phạm về đạo đức, nội quy trường, lớp. 

- Môi trường xã hội ngày càng phức tạp kết hợp với sự quản lý lỏng lẻo của một số 
gia đình nên dễ khiến các em bị cuốn vào thói hư, tật xấu trong xã hội dẫn đến bỏ tiết, bỏ 
học đi chơi game, uống bia rượu, hút thuốc, điều khiển xe gắn máy... 
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- Học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao, công tác giáo dục học sinh dân tộc 
gặp khó khăn do đa số gia đình học sinh có kinh tế rất khó khăn và thụ động trong 
việc phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh đồng thời còn nhiều 
học sinh có học lực yếu. 

- Phụ huynh còn giao khoán việc giáo dục học sinh cho nhà trường, ít quan tâm 
đến vấn đề học tập của con em mình. 

Đồ dùng thiết bị dạy học hư hỏng, thiếu nhiều chưa đáp ứng được cho các tiết dạy 
thực hành 

Diện tích sân chơi, bãi tập thể dục hẹp chưa đáp ứng được một số hoạt động của 
học sinh. 

2. Về Cán bộ, giáo viên và nhân viên: 
 Tổng số: 32 đ/c, trong đó:  + Nữ 21 đ/c;  

+ DTTS: 2 đ/c; 
+ BGH: 02 đ/c 
+ GV: 25 đ/c  
+ Nhân viên: 05 đ/c  

3. Về học sinh: 
Nội dung Tổng số Nữ Dân tộc Nữ dân tộc 

Đầu năm 424 193 119 59 
Cuối năm 416 192 112 57 

 - Duy trì sĩ số học sinh đạt 99,04%, bỏ học 0,96% 
II. Đánh giá chung: 
1. Mặt làm được: 
- An ninh trật tự trường học được đảm bảo. 
- CBGVNV có tư tưởng chính trị ổn định, chấp hành tốt chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy của ngành và cơ quan. 
- Duy trì khối đoàn kết nội bộ trong tổ chức và cơ quan 
- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành như học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là 
một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. cuộc vận động “Hai không” với bốn nội 
dung; phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

- Về công tác chuyên môn thực hiện dạy và học đúng quy định; duy trì công tác 
phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; tiếp tục đổi mới công tác kiểm 
tra, đánh giá hoạt động dạy và học. 

- Liên Đội luôn chú trọng và tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh. 
- Kết hợp với các tổ chức trong đơn vị tổ chức thi báo tường chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11; thi làm lồng đèn Trung thu và các hoạt động khác.  
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức đạt được nhiều thành tích cao 

như thi Tiếng hát măng non, thi giới thiệu về sách.  



3 
 

- Huy động tương đối nguồn quỹ tự nguyên đóng góp xây dựng công trình và sửa 
chữa nhỏ cơ sở vật chất phục vụ thiết thực cho học sinh.  

- Duy trì công tác phổ cập GD-XM; kiểm định chất lượng giáo dục và trường 
chuẩn quốc gia. 

- Tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và giáo dục. 
2. Mặt tồn tại: 
- Công tác phụ đạo số lượng học sinh tham gia ít và một số cuộc thi kỳ thi đạt giải 

chưa cao như thi học sinh giỏi tỉnh, Hội khỏe PĐ; thi sáng tạo KHKT chưa có học 
sinh tham gia. 

- Công tác chủ nhiệm một số giáo viên quan tâm chưa thật sát sao, nên hiệu quả 
vẫn còn một số hạn chế. 

- Nhiều giáo viên đầu tư thời gian chưa nhiều vào việc soạn giảng, nghiên cứu; 
một số giáo viên còn sử dụng phương pháp dạy học truyền thống nên chưa thực sự 
phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của người học.  

- Giáo viên ít đầu tư tự làm đồ dùng dạy học và một số đồ dùng hiện có chưa 
thường xuyên sử dụng.  

- Công tác phối hợp giáo dục giữa giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa 
chặt chẽ. 

- Công tác dự giờ góp ý rút kinh nghiệm mang lại hiệu quả chưa cao. 
III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018: 
1. Kết quả triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua: 
- Trong phong trào thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô 
giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Nhà trường triển khai đến 
CBGVNV từ đầu năm học đã được hưởng ứng và thực hiện tích cực. Trong năm học, 
nhiều giáo viên đạt được thành tích tốt như có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 
và các cuộc thi khác. Một số CBNV đang tiếp tục theo học lớp đại học hoặc văn bằng 
2 để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.  

- Phong trào thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung đã được nhà trường 
quán triệt thường xuyên. Năm học 2017-2018 trường đạt những kết quả sau đây: 

+ Từ đầu năm học chuyên môn nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học 
sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém các khối lớp thực hiện được trong năm 
học khá hiệu quả. Nên tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên và tỷ lệ học sinh yếu kém giảm 
dần. 

+ Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Phòng GD 
& ĐT. Hàng tháng các tổ chuyên môn đánh được các mặt làm được, tồn tại làm căn cứ để 
Hội đồng thi đua – khen thưởng xem xét cho mỗi học kì và cả năm học. Căn cứ vào kết 
quả bình xét để đề nghị cấp trên khen thưởng cuối năm học. 
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   - Trong phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” Ban 
giám hiệu, Công đoàn, Đội thiếu niên luôn quan tâm. Hàng tuần duy trì vệ sinh 
khuôn viên nhà trường sạch sẽ, tích cực chăm sóc, trồng thêm cây xanh, đảm bảo 
khuôn viên trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.  

     + Nhà trường xây dựng nội quy trường, lớp phù hợp trong năm học CBGVNV và 
học sinh thực hiện khá tốt.  

+ Việc cải thiện cảnh quan, khuôn viên nhà trường và xây dưng môi trường sư 
phạm thân thiện luôn được chú trọng. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây 
dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

+ Công Đoàn, Đoàn TN và Đội TN tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 
lớn như hội thi báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn 
tham gia đầy đủ giải bóng đá và các giải bóng chuyền; tham gia đầy đủ các phong 
trào do cấp trên, địa phương tổ chức.  

     2. Công tác chuyên môn: 
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Krông Nô.  
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy-học và cách thức kiểm tra đánh giá theo chuẩn 

kiến thức và kỹ năng. 
- Giáo viên lên lớp có đủ hồ sơ giáo án, soạn dạy theo đúng phân phối chương trình 

và nội dung giảm tải quy định. Tích cực dự giờ thăm lớp học hỏi kinh nghiệm để nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ. 

- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề theo quy định. 
- Công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém được duy trì và có 

hiệu quả. 
3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất: 
- Tiếp tục mua sắm một số thiết bị, công cụ dụng cụ từ nguồn ngân sách năm 2017. 
- Mua sắm được 05 máy vi tính; xây mới 02 bồn hoa, sửa chữa lại công trình vệ sinh 

học sinh và trả nợ làm sân xi măng năm học 2016-2017; và hỗ trợ các hoạt động dạy học, 
giáo dục từ nguồn huy động xã hội hóa của cha mẹ học sinh trong năm học. 

     4. Công tác khác: 
- Ban giám hiệu thực hiện đúng nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ. Phối hợp với các 

tổ chức trong nhà trường gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và các tổ 
chuyên môn để đẩy mạnh hoạt động dạy học và giáo dục. 

- Các tổ chức trong nhà trường có kế hoạch hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

- Tích cực ứng dụng CNTT (công nghệ thông tin) trong quản lý và hoạt động dạy 
học như trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu và CBGVNV; soạn giáo án 
và quản lí học sinh  
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- Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập GD-XM, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học so với các 
năm học trước. 

- Thực hiện các hoạt động ngoại khoá, lồng ghép và tích hợp vào các môn học để giáo 
dục cho các em kiến thức về môi trường, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, truyền thống 
lịch sử, bảo vệ môi trường... 

- Nhà trường phối hợp tốt với trạm y tế xã Đắk Nang khám sức khoẻ định kỳ cho học 
sinh.      
5. Kết quả thi đua của CB,GV,NV và học sinh:  

a. Xếp loại CB,GV,NV giáo viên 
- Hiệu trưởng: HTT nhiệm vụ 
-  Về cán bộ, giáo viên: Xếp loại theo chuẩn giáo viên: 4 xuất sắc, 22 khá và 0 

trung bình 
- Về nhân viên: 05 tốt, 00 khá  
- UBND huyện khen 24 đ/c (2 đ/c CSTĐ cơ sở và 22 đ/c lao động tiên tiến) 
- Liên đoàn lao động huyện khen 03 đ/c 
b. Xếp loại thi đua học sinh: 

Tổng 
số 

Hạnh kiểm 
Tốt Khá T.bình Yếu  

SL TL SL TL SL TL SL TL   
416 345 82,93% 70 16,83% 01 0,24% 0 0.00%   

Tổng 
số 

Học lực 
Giỏi Khá T.bình Yếu Kém 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 
416 32 7,69% 146 35,82% 220 52,88% 13 3,13% 02 0,48% 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS:  74/74 chiếm 100%  
- Lên lớp thẳng: 96,39% 
- Lưu ban: 0,72% 
- Đồ dùng DH tự làm đạt cấp trường 02giải A và 03 giải B 
- Bài giảng E-learning cấp trường đạt: 03 khá và 02 trung bình 
c. Học sinh giỏi cấp huyện trở lên: 
- Cấp huyện: 25 giải 
Môn văn hóa: lớp 9: 11 giải (02 giải nhất; 01 giải nhì và 08 giải KK); lớp 8: 14 

giải  (3 giải ba, 11 giải KK);  
SKKN: 03 giải C 
Giải 3 toàn đoàn thi tiếng hát măng non; thi giới thiệu về sách đạt: 01 giải nhất 

và 01 giải ba 
d. Xếp loại tập thể: 
- Nhà trường: HT Xuất sắc nhiệm vụ 
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- Công đoàn: Vững mạnh 
- Đoàn TN: Xuất sắc 
- Liên đội: Vững mạnh  

Phần hai: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019 
I. Nhiệm vụ trong tâm: 

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 01/9/2016 về thực hiện chương trình 
số 51-CTr/HU ngày 05/01/2015 của huyện uỷ Krông Nô về thực hiện Nghị quyết số 
29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI “về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  

 Thực hiện hướng dẫn số 08/HD-PGDĐT, ngày 20/9/2018 của Phòng giáo dục và 
Đào tạo Krông Nô về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc Trung học cơ 
sở, năm học 2018 – 2019. 

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng 
những hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình của nhà trường, của địa phương, 
gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính 
trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát 
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; 
tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các 
vấn đề trong thực tiễn. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT truyền thông trong 
dạy và học.  

Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện đổi mới 
phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

Triển khai có hiệu quả, chất lượng nội dung, hình thức hoạt động ngoại khoá, 
phong trào Đội, quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho HS 
trong nhà trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.  

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS. Triển khai thực hiện tốt việc dạy 
bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém có hiệu quả. 

Tổ chức hội các cuộc thi phát triển thể chất, năng lục, trí tuệ học sinh để chào 
mừng các ngày lễ lớn trong năm như thể dục, thể thao, rung chuông vàng; tham gia 
đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.  

Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc.  
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC 2018 - 2019 
1. Mục tiêu chung: 
- Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc  
- Lao động tiên tiến cấp huyện: từ 70% đến dưới 80% 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở 15% trong tổng số Lao động tiên tiến cấp huyện 
- Liên đoàn lao động huyện khen: 10% trở lên 
- Kiểm tra toàn diện: 30% giáo viên; kiểm tra chuyên đề; 
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- Kiểm tra các bộ phận văn phòng: 1lần trở lên/năm 
- Kiểm tra hồ sơ giáo án 1lần/tháng và kiểm tra đột xuất 
- BGH kiểm tra, dự giờ giáo viên theo kế hoạch 
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 
- Thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường. 
- Khuyến khích viết NCKHSPƯD/SKKN dự thi cấp huyện 
- Tham gia dự thi đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức. 
- Duy trì kết quả phổ cập GD-XM 
- Tiếp tục tự đánh giá trong công tác KĐCLGD. 
- Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia 
- Duy trì cơ quan văn hóa 

2. Mục tiêu cụ thể, năm học 2018 – 2019:  
2.1. Về cán bộ, giáo viên và nhân viên: 
- 100% có tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tốt 
- 100% chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước  
- 100% học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 
- 100% thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành 
- 100% chấp hành đủ, đúng quy chế của chuyên môn và nhà trường 
- 100% chấp hành tốt luật ATGT 
- 100% chấp hành tốt công tác báo cáo thống kê 

     2.2. Về học sinh: 
+ Duy trì sĩ số 99% trở lên  
+ Hạnh kiểm: Tốt 80% trở lên; khá: 20% trở xuống; Tb: 0%; yếu 0%. 
+ Học lực: Giỏi: 3%  trở lên; Khá: 36% trở lên; Tb: 56% trở lên; yếu, kém: giảm dưới 

5%. 
+ Lên lớp thẳng: 95% trở lên  
+ Lên lớp sau thi lại: 98% trở lên 
+ Lưu ban: giảm dưới 2% 
+ Tốt nghiệp lớp 9: 100% trở lên  
+ Học nghề phổ thông lớp 9, đạt 90% trở lên 
+ Học sinh giỏi cấp huyện: 
- Các môn văn hóa lớp 8, 9: 20 giải trở lên. 
+ Học sinh giỏi cấp tỉnh 
- Các môn văn hóa: 02 giải trở lên 
- Thi sáng tạo KHKT cấp trường  
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến trên Internet. 

2.3. Giáo viên: 
- Thi GV dạy giỏi cấp huyện đạt từ 03 đ/c trở lên 
- 100% theo chuẩn nghề nghiệp đạt từ khá trở lên. 
- Thao giảng 1 tiết/gv/học kì: Giỏi: 20/24 đ/c trở lên ; khá: 4/24 đ/c trở xuống; 

Trung bình: 0  
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- Dự giờ: 9 tiết/gv/kỳ (không tính tiết dự giờ hội giảng và hội thảo) 
- GV dạy cho tổ dự 1 tiết/kỳ. 
- Thiết kế bài giảng E learning đạt 50% GV/Tổ/năm học 
- Khuyến khích giáo viên NCKHSPƯD/ viết SKKN cải tiến.  
- 1 đồ dùng DH tự làm trở lên/tổ/năm học 
- Dạy hội thảo đổi mới phương pháp 2 tiết trở lên/tổ CM/năm học  
- Dạy ứng dụng CNTT 2 tiết trở lên/gv/năm học. 
- Chất lượng bộ môn: Khá giỏi từ 38% trở lên và từ trung bình trở lên đạt 95% trở 

lên/năm học. 
- 1 hs/môn trở lên dự thi học sinh giỏi cấp huyện (đối với các môn tổ chức thi) 
- Tham gia hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
1. Tư tưởng chính trị đạo đức lối sống: 
- CBGVNV có tư tưởng chính trị ổn định, chấp hành đúng chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và nội quy của cơ 
quan. 

- Có đạo đức lối sống lành mạnh, duy trì khối đoàn kết nội bộ. 
- Giáo viên nói, phát ngôn chuẩn mực, mô phạm của nhà giáo và luôn gương mẫu 

trước đồng nghiệp, học sinh và nhân dân 
- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn: 
  Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

và phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo luôn là một tấm 
gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. 

- Chú trọng giáo dục đạo đức, lề lối sinh hoạt cho học sinh“Học luôn đi đôi với 
hành” luôn kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: “Gia đình - nhà trường - xã hội”. 
Tăng cường đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục. 
2. Phát triển về số lượng: 
2.1. Số lượng học sinh: Tổng số: 474 trong đó: Nữ: 222 
                                                                 DTTS: 148 
                                                                 Nữ dtts: 65 
2.2. Về cán bộ, giáo viên và nhân viên: 
 Tổng số: 32 đ/c, trong đó:      + Nữ 21 đ/c;  

+ DTTS: 2 đ/c; 
+ BGH: 02 đ/c 
+ TPTĐội: 01 đ/c 
+ GV đứng lớp: 24 đ/c    
+ Nhân viên: 05 đ/c   
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3. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 
- Dạy và học theo đúng chương trình, nội dung giảm tải quy định; giáo viên bộ 

môn phải đầu tư nhiều thời gian vào công tác soạn giảng, chú trọng công tác tự bồi 
dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học để phù hợp với đối tượng học sinh và đổi 
mới cách thức kiểm tra đánh giá dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức và kỹ năng. 

- Tích cực đổi mới đánh giá giờ dạy theo công văn 112/SGDĐT-GDTrH ngày 
26/01/2016 của Sở giáo dục và đào tạo quy định. 

- Giáo viên lên lớp có đủ hồ sơ giáo án, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học bộ môn 
hiện có và đồ dùng dạy học tự làm. Chú trọng hơn việc giáo dục đạo đức, hành vi, 
thái độ và kỹ năng sống cho học sinh.  

- Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định phù hợp với 
trình độ năng lực chuyên môn của bản thân. 

- Tổ chuyên môn chú trọng việc xây dựng kế hoạch dạy và dự giờ thực hiện đồng 
bộ để giáo viên không ngừng học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau trong giảng dạy 
nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Xây dựng và thực hiện có hiệu 
quả các chuyên đề trong năm học và các chủ đề dạy học tổ chức dạy để dự giờ, phân 
tích bài dạy rút kinh nghiệm và đồng thời có trách nhiệm tham gia sinh hoạt chuyên 
môn trên diễn đàn trên mạng qua địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn; thực hiện các 
bài dạy trên phần mềm E-learning.  

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn và kiểm tra nội bộ chặt chẽ đúng quy 
định. 

- Tổ chức dạy học trên 06 buổi/tuần thông qua việc bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ 
đạo học sinh yếu, kém nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn và đại trà.  

- Tích cực ứng dụng CNTT trong việc soạn giảng, trao đổi và xử lý thông tin kịp thời, 
hiệu quả. 

- Giáo viên bộ môn xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn; đồng thời xây 
dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề, hình thức, phương pháp dạy học tích 
cực, nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực 
tiễn; thực hiện giảng dạy chương trình trãi nghiệm sáng tạo đối với các môn theo quy 
định; 

- Thực hiện giảng dạy tích hợp chương trình địa phương vào trong các môn học 
như môn: Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, Công dân đảm bảo chương trình và nội dung theo 
quy định; thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học thông 
qua nội dung các môn Ngữ văn, Địa lí, Công dân, âm nhạc, MT. 

- Quan tâm hơn đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung chương 
trình quy định và lồng ghép tích hợp vào trong các tiết, môn học và thực hiện các hoạt 
động ngoại khóa nhằm đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả;  

- Các tổ chuyên môn chú trọng xây dựng chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học 
và tổ chức dạy thực nghiệm để dự giờ phân tích bài dạy trên lớp và đánh giá đúng quy 
định; tiếp tục tổ chức sinh hoạt tiếng anh theo cụm trường hằng tháng, quý. 
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- Kiểm tra đánh giá theo đúng thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT, ngày 12/12/2011 
ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT, kết hợp kiểm 
tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận đối với các môn khoa học xã hội 
kiểm tra theo hướng đạt ra các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến 
thức và kỹ năng. Thực hiện việc xây dựng ma trận đề kiểm tra; tổ chức kiểm tra, thi 
nghiêm túc, đúng quy chế;  

- Tăng cường hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 
- Tiếp tục có kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông 

phù hợp tình hình thực tế ở địa phương nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
- Tăng cương đổi mới phương thức giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo 
dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp 
luật cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. 

4. Công tác xây dựng đội ngũ: 
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức chính trị xã hội trong nhà 

trường; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tuyệt đối không hút thuốc lá nơi công 
sở, có nề nếp chuyên cần, đạo đức tác phong chuẩn mực, ứng xử sư phạm văn minh 
trong và ngoài cơ quan. 

- Tạo điều kiện cho GVNV tham gia học tập đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn 
nghiệp vụ; học văn bằng 2.  

- Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về đổi mới phương pháp, 
nội dung và chương trình, tạo điều kiện cho tổ chuyên môn, giáo viên được tham gia 
học tập đầy đủ. 

- Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, hội giảng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
trong quản lý và giảng dạy-học, tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên còn thiếu kinh 
nghiệm ngày một vươn lên. 

- Chăm lo đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ dự nguồn của trường tốt về đạo đức, 
vững về chuyên môn, năng lực công tác và bền về ý chí.  

5. Công tác quản lý:       
- Thường xuyên đổi mới công tác quản lý nhà trường phù hợp với đặc điểm và tình 

hình thực tế, yêu cầu và nhiệm vụ năm học; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
trường học, xây dựng tập thể đoàn kết; môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao hiệu 
quả dạy-học và giáo dục.   

- Xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và quản lý 
theo quy định . 

- Bổ sung, điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường phù hợp.  
- Bổ sung đầy đủ hồ sơ trường chuẩn quốc gia và tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn 

quốc.  
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- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng cụ thể và 
hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực hiện trong năm 
học.   

- Có sự phân công, giao nhiệm vụ cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng, các đoàn thể, 
chuyên trách phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc 
nhắc nhở, kịp thời uốn nắn những sai sót, điều chỉnh kế hoạch hợp lý nhằm nâng cao 
hiệu quả công việc. 

- Tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, thực hiện tốt 
Điều lệ trường học, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chống các biểu hiện tiêu cực, 
ỷ lại, không chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, cương quyết xử lý những giáo 
viên cố tình vi phạm ngày giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các kỳ kiểm tra, thi học kỳ, chống gian lận, tiêu 
cực trong quá trình thi cử, kiểm tra, tuyển sinh lớp 6 và xét công nhận tốt nghiệp. 

- Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, đánh giá việc thực hiện hoạt động 
phong trào nhân các ngày lễ lớn. 

- Thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm theo công văn 
2382/SGDĐT-GDTrH ngày 28/12/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chấn 
chỉnh công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt các khoản thu theo hướng dẫn số 05/2018/HD-PGDĐT ngày 
08/8/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo về thực hiện các khoản thu tại các cơ sở 
Giáo dục trên địa bàn huyện Krông Nô, Đăk Nông. 

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, toàn diện..., các hoạt động 
của tổ chuyên môn, của giáo viên và học sinh.  

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể đến từng tổ chuyên môn, bộ phận, cá 
nhân của nhà trường trong suốt năm học. 

- Cập nhật, nhập liệu các phần mềm và thực hiện công tác báo cáo kịp thời đúng 
quy định. 

6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: 
- Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của 

trường. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, thành viên 
- Rà soát thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự đánh giá những tiêu 

chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần phấn đấu và bổ sung đầy đủ các minh chứng cần thiết. 
- Tập trung huy động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học dưới 1%. Chú 

trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học sinh yếu.  
- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch 

năm 2018-2019, tổ chức tự đánh giá, đánh giá đúng thực chất, khách quan.  
7. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia: 
- Căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT, ngày  07  tháng  12  năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.  
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- Trong năm học Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn, tổ chức đánh giá lại các tiêu 
chuẩn và tiêu chí nhằm duy trì tốt trường chuẩn quốc gia. 

- Các nhóm đánh giá tăng cường việc thu thập và cũng cố hồ sơ đảm bảo đầy đủ 
theo quy định và khi kết thúc năm học tiến hành đánh giá, rà soát lại các tiêu chuẩn.  

8. Công tác xây dựng cơ sở vật chất: 
- Mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết; tài liêu, sách thư viện phục 

vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục từ nguồn ngân sách của nhà nước 
- Tiếp tục duy trì, bảo dưỡng và sửa chữa bàn ghế đảm bảo đủ bàn ghế cho học 

sinh học tập. 
- Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục vận động các nguồn huy động thỏa thuận, 

tài trợ từ phụ huynh học sinh xây dựng thêm bồn hoa, mở rộng diện tích sân xi măng, 
các đường đi nối giữa các dãy phòng học và hỗ trợ hoạt động dạy - học và giáo dục và 
các hoạt động khác phục vụ thiết thực cho học sinh. 

9. Công tác khác: 
* Bộ phận văn phòng: Làm việc đúng chức năng nhiệm vụ được phân công; thực 

hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc; quản lý tốt các loại hồ sơ theo quy định, đảm bảo 
không để hư hỏng, mất mát và thất lạc; Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. 

* Công tác tài chính: Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, sử dụng 
đúng nguồn ngân sách, chi tiêu đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện đúng, kịp 
thời các chế độ chính sách đối với CBGVNV và học sinh; Công khai thu chi theo quý, 
hàng năm kịp thời, đúng quy định; thiết lập hồ sơ quản lý tài chính, tài sản đúng quy 
định. Hàng năm quyết toán thu chi lên cấp trên kịp thời. 

* Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục –thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thể dục, thể thao cho CBGVNV và học sinh. Tham gia hội thao toàn ngành chào 
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các hoạt động do địa phương tổ chức; Duy trì, 
hoạt động có hiệu quả đội văn nghệ của Liên Đội và các lớp để tham gia chào mừng 
các ngày lễ lớn và các cuộc thi trong năm học. 

* Các tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM và Liên đội phối hợp tổ chức 
các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục – thể thao, các hội thi nhằm tạo tinh thần 
hợp tác, giao lưu để thúc đẩy sự hứng thú học tập và rèn luyện kỹ năng sống cho học 
sinh. Ngoài ra Liên đội và bộ phận y tế tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học 
sinh. 

* Giáo dục học sinh dân tộc: quan tâm giảng dạy học sinh, giúp học sinh nắm 
được những yêu cầu cơ bản của môn học; kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với đối 
tượng; giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp 
động viên, giúp đỡ kịp thời đối với những học sinh khó khăn. Chú trong giáo dục 
nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc. 

* Công tác phổ cập giáo dục: Thực hiện tốt công văn số 1181/SGDĐT ngày 
29/7/2013 về vận động học sinh bỏ học đến trường, khắc phục tình trạng học sinh bỏ 
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học và học sinh gặp khó khăn trong giáo dục, nhằm duy trì kết quả phổ cập; tham 
mưu cho UBND 02 xã họp ban phổ cập giáo dục, hàng năm tiếp tục điều tra bổ sung 
hồ sơ và có kế hoạch để mở lớp (nếu có); cán bộ chuyên trách phổ cập xây dựng kế 
hoạch, tổ chức điều tra, tổng hợp và cập nhật số liệu kịp thời và tham mưu tốt với hiệu 
trưởng nhà trường. 

* Công tác thi đua khen thưởng: Thực hiện đúng các văn bản hiện hành và hướng 
dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Nô về việc hướng dẫn thực hiện công tác 
thi đua khen thưởng năm hoc 2018 – 2019. Chú trọng việc động viên kịp thời những 
tập thể và cá nhân có thành tích trong lĩnh vực: Bồi dưỡng học sinh giỏi và các cuộc 
thi do cấp trên tổ chức; làm tốt công tác chủ nhiệm và kiêm nhiệm.  

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
- Thực hiện đúng Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường.  
- BGH Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường để cùng 

phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. 
- Chuyên môn có kế hoạch về thời gian cụ thể cho các hoạt động chuyên môn. 
- Các tổ chuyên môn xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động và cụ thể hóa các chỉ 

tiêu của nhà trường và chuyên môn. 
- Giáo viên bộ môn làm tốt công tác phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm để 

giáo dục đạo đức học sinh và thực hiện đúng nội quy trường, lớp.  
- TPT Đội thường xuyên duy trì tốt khâu nề nếp và tăng cường giáo dục cho học sinh về 

mọi mặt. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch của Hội đồng Đội huyện. 
- Các tổ chức chính trị thực hiện đúng theo kế hoạch của ngành dọc, nhưng luôn 

đặt dưới sự lãnh đạo, giám sát của chi bộ nhà trường. 
- Ban giám hiệu, tổ trưởng, phó chuyên môn và người đứng đầu các tổ chức có liên 

quan tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên môn và hoạt động giáo dục của nhà trường. 
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp trên, đảng ủy, chính quyền địa phương và 

phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để chăm lo sự nghiệp giáo dục cho cơ 
quan, đơn vị. 

- Đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ về công tác thi đua khen thưởng học kỳ và cuối 
năm đối với CBGVNV và học sinh. 

- Phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ trong mỗi tổ chức chính trị và nhà trường 
theo đúng quy định. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 
- UBND xã xem xét san lấp bớt các hố sâu mặt trước của trường và xây dựng hệ 

thống thoát nước tránh ngập úng vào mùa mưa. 
- UBND huyện đầu tư mua sắm mới 01 máy photo, 01 nệm thể dục, 04 bộ máy vi 

tính phục vụ nhà trường, chuyên môn, thư viện và liên đội.  
- Đầu tư xây dựng công trình vệ sinh phục vụ cho CBGVNV và nhà để xe cho học 

sinh; 
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- Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực phối hợp với nhà trường để tiếp tục thúc 
đẩy phong trào dạy học, giáo dục và huy động đóng góp thỏa thuận, tài trợ từ nhân 
dân để góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục.  
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD (để b/cáo);  
- BGH (th/hiện);  
- Tổ CM,VP (th/hiện);  
- Lưu VT,  

  
 Trương Quang Hùng 

 
 

IV. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG: 
Tháng Nội dung hoạt động Người thực hiện 

8/2018 

- Họp hội đồng, phân công nhiệm vụ đầu năm 
- Lao động vệ sinh trường lớp 
- Ôn tập và thi lại 
- Phân công chuyên môn 
- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể 
- Triển khai cho giáo viên và học sinh học các nội 
quy, quy định liên quan. 
- Ổn định nề nếp dạy và học 

- HT 
- CBGV, HS 
- GV, HS 
- PHT 
- GV, HS 
- CBGVNV 
 
- TPT Đội, GVCN 

9/2018 

- Họp xây dựng kế hoạch huy động, NH 2018-2019  
- Phối hợp tổ chức khai giảng năm học mới 
- Hội HĐ trường lần 1 
- Lập báo cáo EMIS đầu năm. 
- Dự giờ thăm lớp giáo viên. 
- XD kế hoạch BDTX 
- Chọn đội tuyển học sinh giỏi văn hóa  
- Bồi dưỡng học sinh giỏi  và phụ đạo học sinh yếu. 
- Họp phụ huynh lớp và Hội nghị CMHS toàn trường 
- Ban hành các quy chế hoạt động của nhà trường 
- Đại hội Chi đội và Liên Đội 
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 
- Chuẩn bị hồ sơ trường chuẩn QG 

-BGH,BĐDCMHS; HĐT, GVCN  
- BGH, CĐ, ĐTN, Đội 
- HĐT 
- PHT 
- BGH,TT, phó, gv 
- GV 
- GV bộ môn, PHT 
- GV bộ môn 
- BGH, GVCN, BĐD các lớp 
- HT 
- TPT Đội, GVCN 
- PHT 
- Các nhóm công tác 

10/2018 

- Bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém. 
- Thao giảng học kì I.  
- Duyệt kế hoạch BDTX 
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch  
- Hội nghị CC-VC và đăng ký thi đua năm học 2018 
– 2019 
- Lao động vệ sinh trường lớp 
- Tiến hành huy động các khoản quỹ 

- PHT,GV bộ môn, HS 
- BGH,TT và GV 
- TT, PHT  
- Ban K. tra  
- BGH, CBGVNV 
 
- TPT Đội  
- Nhà trường, GVCN 
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- Chấm SKKN giáo viên giỏi dự thi cấp huyện 
- Thi GV giỏi cấp huyện. 
- Kiểm tra các minh chứng trường chuẩn 

- Tổ chấm 
- GV dự thi 
- Ban chỉ đạo 

11/2018 

- Tiếp tục thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu. 
- Bổ sung minh chứng và phần đánh giá KĐCLGD;  
- Tổ chức Hội thảo đổi mới phương pháp 
- Thi học sinh giỏi lớp 9 lần 1 
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 

- GV hỗ trợ, HS 
- PHT,GV, HS 
- HĐ KĐCL, nhóm công tác 
- TT, GV 
- GV hỗ trợ, HS 
- Ban K. tra 

12/2018 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
- Ôn tập, Tổ chức thi học kì I  
- Xử lý điểm học kỳ I, xếp loại học kỳ I 
- Kiểm kê tài sản cuối năm 
- Báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn QG 

- GV bộ môn 
- Ban K. tra  
- HT, PHT,GV bộ môn 
- PHT 
- HĐ kiểm kê 
- HT 

01/2019 

- Báo cáo sơ kết CM học kỳ I 
- Họp đánh giá CBGVNV và xét thi đua HS học kỳ I 
- Báo cáo EMIS giữa năm và các báo cáo liên quan 
- Báo cáo sơ kết và tổ chức sơ kết học kỳ I 
- Phân công chuyên môn học kì II. 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. 
- Họp BĐDCM HS nhà trường 
- Họp phụ huynh các lớp đầu học kỳ II 
- Thu hoàn thành các loại quỹ 
- Họp HĐT lần 2 
- Thi HS giỏi lớp 9 lần 2 
- Chấm SKKN năm học 2018 - 2019 

- PHT 
- HĐ thi đua nhà trường  
- PHT, GV 
- PHT 
- HT 
- GV bộ môn 
- BGH, K toán, GVCN 
- GVCN 
- Nhà trường, GVCN 
- HĐT 
- GV hỗ trợ, HS 
- HĐ giám khảo 

02/2019 

- Nghỉ tết nguyên đán Kỷ hợi 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo hs yếu kém 
- Báo cáo thu các khoản huy động từ phụ huynh 
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- CBGVNV  
- GV bộ môn 
- Kế toán – thủ quỹ 
- Ban K. tra  

3/2019 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo hs yếu kém. 
- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 
- Dự giờ thăm lớp 
- Thao giảng học kì II 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV 

- GV bộ môn 
- GV hỗ trợ, HS dự thi 
- BGH, TT, GV 
- TT, GV 
- Tổ kiểm tra 

4/2019 

- Phụ đạo học sinh yếu. 
- Thi phát hiện thông tin HS giỏi lớp 8 cấp huyện. 
- Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 lần 1 
- Thi nghề phổ thông lớp 9 

- GV bộ môn 
- GV hỗ trợ, HS dự thi 
- Tổ kiểm tra 
- CT HĐ thi 

5/2019 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình  
- Ôn tập, tổ chức thi và chấm thi học kì II. 
- Xử lý điểm và hoàn thành hồ sơ cuối năm. 
- Xếp loại CBGVNV cuối năm theo chuẩn nghề 

- PHT, TT  
- PHT, TT, GV 
- PHT, GV 
- TT, GV và HT 
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nghiệp và NĐ 56/2015 
- Xét thi đua CBGV và học sinh 
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 chuẩn bị dự xét TN 
- Hoàn thành học bạ năm học 
- Báo cáo EMIS cuối năm và báo cáo liên quan. 
- Xét tốt nghiệp lớp 9 
- Duyệt học bạ 
- Đánh giá và xếp loại HT, PHT cuối năm 
- Báo cáo TK CM năm học 
- Tổng kết năm học 

 
- HĐ thi đua 
- Tổ kiểm tra  
- GVCN 
- PHT 
- HĐ xét TN 
- BGH, GVCN 
- HĐ nhà trường 
- PHT 
- CB,GV,NV và HS 

6/2019 

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm. 
- Giải quyết phép hè 
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019 – 
2020 
- Trực cơ quan 

- Thư ký HĐ, văn thư 
- HT, CBGV 
- HT 
 
- HT, CBNV 

7/2019 
- Trực cơ quan 
- Hoàn thành các loại báo cáo trong hè 
- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020 

- HT, CBNV 
- BGH 
- Ban tuyển sinh 

 
 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019 
  
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp 

hành Trung ương khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

- Tích cực đổi mới đánh giá giờ dạy theo công văn 112/SGDĐT-GDTrH ngày 
26/01/2016 của Sở giáo dục và đào tạo quy định.  

- Thi đua dạy tốt, học tốt theo các chủ đề hàng tháng trong học kỳ I 
- Tăng cường hoạt động giáo dục học sinh về mọi mặt, đặc biệt về mặt đạo đức. 
- Thực hiện đúng nội dung và chương trình của Bộ GD & ĐT và nội dung giảm 

tải quy định. 
- Chú trọng hướng dẫn học sinh tinh thần tự học, tự nghiên cứu luôn siêng năng, 

chăm chỉ trong học tập, nêu cao tinh thần tự giác học tập; tham gia đầy đủ, nhiệt tình 
các hoạt động do Liên đội và nhà trường tổ chức. 

- Thực hiện đúng nội quy trường, lớp, chấp hành luật giao thông phòng chống các 
tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học; tai nạn thương tích và bạo lực học đường. 

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với học sinh 
thực hiện tốt  “5 điều Bác Hồ dạy” thương yêu giúp đỡ bạn bè, luôn thực hành tiết 
kiệm…;  

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích 
cực như đảm bảo vệ sinh cá nhân vệ sinh chung, luôn chủ động tích cực trong học tập 
và các hoạt động giáo dục của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. 
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- Chuyên môn nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua 
mạng. 

- HS tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và học phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng mũi 
nhọn và chất lượng đại trà;  

- Tổ chức và tham gia thi học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh. 
- Thi GV giỏi cấp huyện 
- Thực hiện công tác kiểm tra và thi học kỳ chặt chẽ, đúng quy chế. Thực hiện 

đúng thông tư 58/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đánh giá và xếp loại 
học sinh. 

- Làm tốt công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. 
- Duy trì kết quả phổ cấp GD-XM. 
- Duy trì và tăng cường công tác bảo vệ cơ sở vật chất. 

     1. Về học sinh: 
+ Duy trì sĩ số 99% trở lên  
+ Hạnh kiểm: Tốt 80% trở lên; khá: 20% trở xuống; Tb: 0%; yếu 0%. 
+ Học lực: Giỏi: 3%  trở lên; Khá: 36% trở lên; Tb: 56% trở lên; yếu, kém: giảm dưới 

5%. 
+ Lên lớp thẳng: 95% trở lên  
+ Lên lớp sau thi lại: 98% trở lên 
+ Lưu ban: giảm dưới 2% 
+ Tốt nghiệp lớp 9: 100% trở lên  
+ Học nghề phổ thông lớp 9, đạt 90% trở lên 
+ Học sinh giỏi cấp huyện: 
- Các môn văn hóa lớp 9: 5 giải trở lên. 
- Thi sáng tạo KHKT cấp trường  
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến trên Internet. 

2. Giáo viên: 
- Thi GV dạy giỏi cấp huyện đạt từ 03 đ/c trở lên 
- 100% theo chuẩn nghề nghiệp đạt từ khá trở lên. 
- Thao giảng 1 tiết/gv/học kì: Giỏi: 20/24 đ/c trở lên ; khá: 4/24 đ/c trở xuống; 

Trung bình: 0  
- Dự giờ: 9 tiết/gv/kỳ  
- GV dạy cho tổ dự 1 tiết/kỳ. 
- Thiết kế bài giảng E leaning đạt 50% GV/Tổ/năm học 
- Khuyến khích giáo viên NCKHSPƯD/ viết SKKN cải tiến.  
- 1 đồ dùng DH tự làm trở lên/tổ/năm học 
- Dạy hội thảo đổi mới phương pháp 1 tiết trở lên/tổ CM/học kỳ  
- Dạy ứng dụng CNTT 1 tiết trở lên/gv/ học kỳ. 
- Chất lượng bộ môn: Khá giỏi từ 38% trở lên và từ trung bình trở lên đạt 95% trở 

lên/năm học. 
- 1 hs/môn trở lên dự thi học sinh giỏi cấp huyện (đối với các môn tổ chức thi) 
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- Tham gia hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn. 
3. Công tác chủ nhiệm: 
- Duy trì sĩ số học sinh, làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh để giáo dục học 

sinh. 
- Huy động và vận động các nguồn đóng góp từ phụ huynh học sinh, tăng cường 

công tác xã hội hóa. 
- Quan tâm các đối tượng học sinh, chú ý việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 
- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động giáo dục do Liên đội và nhà trường 

tổ chức. 
4. Các hoạt động khác: 
- Dưới sự lãnh đạo của chi bô đảng, nhà trường, công đoàn và các tổ chức chính trị 

xã hội có sự phối hợp chặt chẻ để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 
- Bảo vệ tốt cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong nhà trường. 
- Tiếp tục cải tạo, xây dựng và mua sắm từ nguồn ngân sách, nguồn huy động trong 

phụ huynh học sinh và các nguồn khác.  
- Liên đội tham gia đầy đủ các cuộc thi do HĐ đội tổ chức. 
- Duy trì việc tư vấn tâm lý cho học sinh, nhằm giúp các em vượt qua những khó 

khăn nhất định. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


