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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG 2 

Những công việc đã thực hiện tốt trong cuối tháng 1 và 2 năm 2016:  

Bậc Mầm non và cấp Tiểu học đã tổ chức thành công hội thi giáo viên 

giỏi cấp huyện. Kết quả hội thi đã phản ánh đúng năng lực của giáo viên tham 

dự đồng thời cũng rút ra nhiều bài học cho các nhà trường về công tác bồi 

dưỡng giáo viên, sự đầu tư và đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn...Cấp THCS 

tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt kết quả tốt trong đó có 1 giải nhất, 2 

giải nhì, 1 giải ba và 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, đồng đội 

xếp thứ 4/12 huyện thành phố. 

Trường THCS Vĩnh Hồng, THCS Thái Dương và Tiểu học Tráng Liệt, 

Tiểu học Long Xuyên được đoàn đánh giá ngoài KĐCLGD của Sở GD&ĐT 

kiểm tra đề xuất công nhận đạt cấp độ 3. 

Các đội tuyển học sinh giỏi THCS tiếp tục bồi dưỡng để dự thi cấp tỉnh. 

Trong đó: Có 3 trong 5 học sinh tham dự giải toán trên máy tính cầm tay cấp 

tỉnh đạt đạt giải trong đó có 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích (Đều 

học sinh trường THCS Vũ Hữu). Cấp Tiểu học tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp cấp 

huyện và lựa chọn được 80 bài gửi dự thi cấp tỉnh. Cấp Tiểu học, THCS tổ chức 

cho học sinh dự thi Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh. 

Tổ chức thành công Lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ 

IX năm 2016 vào ngày 26/02/2016. Tham dự các môn trong khuôn khổ HKPĐ 

lần thứ IX năm 2016 cấp tỉnh: Đội tuyển bóng đá Tiểu học xếp thứ 7/12, đội 

tuyển điền kinh THCS xếp thứ 4/12 huyện (Thành phố) và đạt giải Ba tập thể.  

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 

1. Bậc Mầm non. 

1.1. Tiếp tục lựa chọn và bồi dưỡng giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp 

tỉnh theo kế hoạch. 

1.2. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên 

1.3. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ và khảo sát trẻ 

1.4. Tập huấn phần mềm quản lý trường Mầm non. 

2. Cấp tiểu học 

2.1. Chuẩn bị cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

2.2. Kiểm tra nền nếp chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng 

2.3. Tổ chức chuyên đề cho giáo viên dạy Tiếng Anh 

2.4. Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Aerobic tham dự HKPĐ cấp tỉnh 



3. Cấp THCS 

3.1. Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi (8 môn) và đội tuyển đá 

cầu, Aerobic, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển dự thi cấp tỉnh 

3.2. Tổ chức kiểm tra theo đề chung ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

trong toàn huyện. 

4. Công tác tổ chức. 

4.1. Phối hợp với phòng nội vụ trong việc xét phụ cấp thâm niên cho giáo 

viên xét tuyển đặc cách ngành giáo dục năm 2015  

 4.2. Tham mưu UBND huyện ra phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời 

hạn năm 2016 cho các trường Mầm non, Tiểu học , THCS.   

 4.3. Duyệt chỉ tiêu, kế hoạch giáo dục của các đơn vị 

5. Công tác giáo dục thể chất 

 5.1. Phối hợp với bộ tổ Tiểu học, THCS tham dự giải Thể dục Aerobic 

Tiểu học, Trung học cơ sở và giải đá cầu học sinh THCS tại HKPĐ tỉnh 

 5.2. Chỉ đạo trường THCS Vũ Hữu tập luyện đội diễu hành tham dự Lễ 

khai mạc HKPĐ tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2016. 

 5.3. Chỉ đạo các trường tổ chức chấm, nghiệm thu và hoàn thiện Sáng 

kiến loại tốt nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với phòng Nội vụ 

tham mưu với lãnh đạo UBND huyện thành lập Hội đồng chấm và đánh giá xếp 

loại Sáng kiến cấp huyện. 

5.4. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt việc 

phòng chống các dịch bệnh về mùa đông, bệnh do não mô cầu. Thực hiện tốt 

công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên trường học. 

5.5. Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trồng cây mùa xuân. 

6. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và KĐCL 

6.1. Kiểm tra công tác KĐCL của các đơn vị đề nghị đánh giá ngoài theo 

kế hoạch. 

6.2. Tăng cường tỉ lệ học sinh ra lớp đối với bậc Mầm non 

6.3. Chỉ đạo trường Mầm non Tân Hồng tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất 

để đón đoàn kiểm tra của tỉnh về công nhận trường chuẩn Quốc gia.  

7. Công tác thanh tra 

7.1. Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. 

7.2. Phối hợp với các cấp học trong việc kiểm tra chuyên môn, khảo sát 

chất lượng học sinh. 

8. Công tác công đoàn 

- Hướng dẫn các trường tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
Nơi nhận:  
- UBND huyện để báo cáo; 

- Các tổ chuyên môn PGD để thực hiện; 

- Các trường MN, TH, THCS để thực hiện; 

- Lưu VP. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

Trần Minh Thái 



LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016 

 
 

Thời gian Nội dung công việc Phụ trách 

Thứ Ba 

Ngày 01 

- Hội giảng, hội thi GVG cấp trường đợt 2 từ 01 - 05/3/2016; 

- Nộp hồ sơ thi Đá cầu cấp tỉnh; 
THCS 

- 13h30 lễ xuất quân đội tuyển đi thi Aerobic cấp tỉnh (TH 

tráng Liệt) 

- Các đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi GVG cấp tỉnh gửi 

Sáng kiến về PGD (Tổ Tiểu học). 

Tiểu học 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và cử  giáo viên tham dự Hội 

thi GVDG cấp tỉnh 
Mầm non 

- Các trường nộp đăng ký mua vở học sinh năm học 2016 -

2017 qua email về các cấp học. 

- Triển khai tuyên truyền trong tiết sinh hoạt lớp công văn số 

239/SGDĐT-VP ngày 26/2/2016 của Sở GDĐT về phòng, 

chống bệnh do não mô cầu. 

MN, TH, 

THCS 

Thứ Tư 

Ngày 02 

- Các trường tiếp tục bồi dưỡng HSG cấp trường khối 6, 7, 8; 

- Các trường báo cáo kết quả thực hiện Bài võ cổ truyền, Bài 

bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ tại nhà trường từ tháng 

12/2015 đến nay. 

THCS 

- Thi Aerobic học sinh Tiểu học cấp tỉnh (nhà đa năng trường 

chuyên THPT Nguyễn Trãi - TP Hải Dương). 

- Hội đồng bộ môn nghiên cứu, bổ sung sáng kiến cho giáo 

viên tham dự thi GVG cấp tỉnh. 

Tiểu học 

- Sáng: Họp hiệu trưởng MN, chiều: 13 giờ 30: Họp Hội đồng 

cán bộ cốt cán MN - giáo viên tham dự hội thi cấp tỉnh 
Mầm non 

Thứ Năm 

Ngày 03 

- 14h 00: Đội tuyển Aerobic huyện đi thi đấu cấp tỉnh (Tập 

trung tại THCS Tân Việt). 
THCS 

- Thi Aerobic học sinh Tiểu học cấp tỉnh. 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc thi Toán trên Internet. 
Tiểu học 

- Dự giờ và bồi dưỡng giáo viên dự thi. Mầm non 

Thứ Sáu 

Ngày 04 

- Thi Aerobic cấp tỉnh tại Nhà tập đa năng trường THPT 

chuyên Nguyễn Trãi – TP Hải Dương; 

- Các trường có học sinh dự thi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 

hoàn thiện hồ sơ nộp về trường THCS Vũ Hữu. 

THCS 

- 15 đến 17 giờ 30: Thi Toán trên Internet cấp huyện Tiểu học 

- Dự giờ và bồi dưỡng giáo viên dự thi. Mầm non 

Thứ Bẩy 

Ngày 05 

- Thi Aerobic cấp tỉnh tại Nhà tập đa năng trường THPT 

chuyên Nguyễn Trãi - TP Hải Dương. 
THCS 

- Dự giờ và bồi dưỡng giáo viên dự thi. Mầm non 

Thứ Hai 

Ngày 07 

- Trường THCS Hùng Thắng, Thúc Kháng hoàn thành báo 

cáo tự đánh giá KĐCLGD; 

- Trường THCS Vũ Hữu nộp hồ sơ thi HSG tỉnh về Phòng 

GD&ĐT duyệt; 

THCS 



- 14h 00: Duyệt phân công chuyên môn, TKB học kỳ II tại 

Phòng GD&ĐT. 

- Tổ chức: Duyệt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục 

- Các trường nộp hồ sơ thi GVG cấp tỉnh về PGD (bộ phận 

Tiểu học). 

- Tổ chức: Duyệt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục 

- Tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh. 

Tiểu học 

- Dự giờ và bồi dưỡng giáo viên dự thi. Mầm non 

Thứ Ba 

Ngày 08 

- Tổ chức Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Toàn ngành 

- Các trường tự rà soát CSVC, hoạt động thư viện, thiết bị 

trường học. 
THCS 

- Hoàn thiện hồ sơ thi GVG tiểu học cấp tỉnh. Tiểu học 

- Dự giờ và bồi dưỡng giáo viên dự thi. 

- Tổ chức: Duyệt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục 
Mầm non 

Thứ Tư 

Ngày 09 

- Nộp hồ sơ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh về Sở GD&ĐT. 

- Gửi Giấy triệu tập coi thi HSG lớp 9 cấp tỉnh về các trường; 

- 7h 30: Trường THCS Hùng Thắng, Thúc Kháng đón Sở 

GD&ĐT đánh giá sơ bộ KĐCLGD. 

THCS 

- Nộp hồ sơ thi GVG tiểu học về Sở GDĐT (Phòng GDTH 

Sở). 
Tiểu học 

- Bắt thăm đề tài thi và đăng ký đề tài tự chọn thi cấp tỉnh (tại 

Sở GD) 
Mầm non 

Thứ Năm 

Ngày 10 

- 14h 00: Tập trung đội tuyển Đá cầu huyện tại Phòng 

GD&ĐT, xuất quân đi thi đấu cấp tỉnh; 

- Các trường nộp báo cáo cuộc thi “Sức khỏe học đường” qua 

email. 

THCS 

- Thanh tra chuyên ngành 01 trường Tiểu học (Dự kiến). 

- Kiểm tra chuyên môn và dự giờ giáo viên 
Tiểu học 

- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên dự thi Mầm non 

Thứ Sáu 

Ngày 11 

- Thi Đá cầu cấp tỉnh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương; 

- Các trường THCS Thúc Kháng, Tráng Liệt tiếp tục thu thập 

minh chứng, làm Báo cáo tự đánh giá KĐCLGD. 

THCS 

- Thanh tra chuyên ngành 01 trường Tiểu học (Dự kiến). 

- Kiểm tra chuyên môn và dự giờ giáo viên 
Tiểu học 

- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên dự thi Mầm non 

Thứ Bẩy 

Ngày 12 

- Thi Đá cầu cấp tỉnh tại Nhà thi đấu TT tỉnh Hải Dương. THCS 

- Tập huấn phần mềm quản lý trường MN (THCS Vũ Hữu) Mầm non 

Chủ nhật 

Ngày 13 

- Trưng bầy sản phẩm tự làm của giáo viên dự thi (Hội trường 

B Sở GD&ĐT) 
Mầm non 

Thứ Hai 

Ngày 14 

- Thi Đá cầu cấp tỉnh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương; 

- Nộp báo cáo cuộc thi “Sức khỏe học đường” về Sở 

GD&ĐT. 

THCS 

- GV làm bài kiểm tra năng lực tại trường Tiểu học Đinh Văn 

Tả, thành phố Hải Dương. 
Tiểu học 



- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên dự thi Mầm non 

Thứ Ba 

Ngày 15 

- Các đơn vị hoàn thiện việc nộp Sáng kiến về PGD  Các cấp 

- 7h 30: Thanh tra chuyên ngành THCS Bình Xuyên (dự kiến); 

- 8h 00: Tổng duyệt Lễ khai mạc HKPĐ tỉnh Hải Dương tại 

Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương (Trường THCS Vũ Hữu có 30 

học sinh tham gia). 

THCS 

- Các trường tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi Olympic “Em 

yêu Tiếng Việt” 
Tiểu học 

- Khai Mạc Hội thi - Thi lý thuyết (Hội trường B Sở GD& 

ĐT) 
Mầm non 

Thứ Tư 

Ngày 16 

- Thanh tra chuyên ngành THCS Bình Xuyên (dự kiến); THCS 

- 8 giờ: Bắt thăm bài dạy bắt buộc tại Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Kiểm tra chuyên môn các trường tiểu học. 
Tiểu học 

- Thi thực hành  tại trường MN thị trấn Gia Lộc Mầm non 

Thứ Năm 

Ngày 17 

- 7h 30: Khai mạc HKPĐ tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 

2016 tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. 
TH, THCS 

- Thi thực hành  tại trường MN thị trấn Gia Lộc Mầm non 

Thứ Sáu 

Ngày 18 

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường. THCS 

- Kiểm tra chuyên môn các trường tiểu học. Tiểu học 

- Thi thực hành  tại trường MN thị trấn Gia Lộc Mầm non 

Thứ Bẩy 

Ngày 19 
- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường. THCS 

Thứ Hai 

Ngày 21 

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường; 

- Trường THCS Hùng Thắng, Thúc Kháng nộp Báo cáo tự 

đánh giá và danh mục mã minh chứng KĐCLGD qua email. 

THCS 

- Bồi dưỡng giáo viên dự Hội thi GVG cấp tỉnh nội dung thi 

giảng 
Tiểu học 

- Tổng kết Hội thi (Hội trường B Sở Giáo dục) Mầm non 

Thứ Ba 

Ngày 22 

- 15h 00: Gặp gỡ động viên đội tuyển học sinh dự thi cấp tỉnh 

tại THCS Vũ Hữu (Lãnh đạo PGD, HT, PHT trường THCS 

Vũ Hữu, giáo viên dạy đội tuyển, giáo viên đưa đi thi). 

THCS 

- Bồi dưỡng giáo viên dự Hội thi GVG cấp tỉnh nội dung thi 

giảng 
Tiểu học 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN Mầm non 

Thứ Tư 

Ngày 23 

- 7h 00: Các giáo viên có tên trong công văn triệu tập coi thi 

HSG tỉnh có mặt tại trường THCS Ngọc Châu, TP Hải 

Dương; 

- 12h 00: Xuất quân đưa học sinh đi thi HSG cấp tỉnh tại 

THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương. 

THCS 

- Thi Giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Tiểu học 

- Thanh tra chuyên ngành MN Hưng Thịnh (dự kiến) 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN 
Mầm non 



Thứ Năm 

Ngày 24 

- 7h 30: Trường THCS Hùng Thắng, Thúc Kháng đón Sở 

GD&ĐT đánh giá ngoài KĐCLGD. 
THCS 

- Thi Giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Tiểu học 

- Thanh tra chuyên ngành MN Hưng Thịnh (dự kiến) 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN 
Mầm non 

Thứ Sáu 

Ngày 25 

- Nộp báo cáo tháng và báo cáo Hội giảng, hội thi GVG cấp 

trường; 

- Bổ sung thông tin HS về kiểm tra giữa kỳ II trên web trước 

9h 00. 

THCS 

- Thi Giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Tiểu học 

- Thanh tra chuyên ngành MN Hưng Thịnh (dự kiến) Mầm non 

Thứ Bảy 

Ngày 26 

- Các trường nộp đề thi HSG cấp trường (14 đề) qua email; 

- Các trường tổ chức kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (sinh hoạt tập thể); 

- Các trường chia phòng kiểm tra giữa kỳ II. 

 

THCS 

Thứ Hai 

Ngày 28 

- 15h 00: Hiệu trưởng nhận đề, giấy kiểm tra tại Phòng 

GD&ĐT. 
THCS 

- 8 giờ: Tổng kết Hội thi GVG tiểu học tại Sở GDĐT. Tiểu học 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN Mầm non 

Thứ Ba 

Ngày 29 

- 7h 30: Kiểm tra giữa kỳ I môn Ngữ văn (90 phút) và Tiếng 

Anh (45 phút + 5 phút nghe); 

- 7h 30: GV Ngữ văn học biểu điểm chấm tại trường THCS 

Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài); 

- 8h 30: GV Tiếng Anh học biểu điểm chấm tại trường THCS 

Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài); 

- 13h 30: Kiểm tra giữa kỳ I môn Toán (90 phút); 

- 14h00: GV Toán học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ 

Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài); 

- Hiệu trưởng đánh phách, dọc phách bài khảo sát học sinh; 

- Nhà trường tự bố trí học bù. 

THCS 

- Kiểm tra công tác thư viện, KĐCL một số đơn vị Tiểu học 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN Mầm non 

Thứ Tư 

Ngày 30 

- 15h 00: Các đơn vị nộp bài kiểm tra của HS về Phòng 

GD&ĐT, nhận bài kiểm tra về chấm. 
THCS 

- Kiểm tra chuyên môn, dự giờ giáo viên Tiểu học 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN Mầm non 

Thứ Năm 

Ngày 31 

- GV các trường chấm bài kiểm tra giữa kỳ.  THCS 

- Kiểm tra chuyên môn, dự giờ giáo viên  Tiểu học 

- Kiểm tra chuyên môn các trường MN Mầm non 

Chú ý: Các trường trường thường xuyên theo dõi website của PGD để thực hiện. 

 


