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NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG 

 THÁNG 01 NĂM 2020 

I. Thành phần:  Giáo viên trong hội đồng 

Tổng 35 Vắng  ... 

- Chủ tọa: Đồng chí Vũ Đình Thuấn - Hiệu trưởng 

- Thư kí: Đồng chí  Chu Thị Hoài 

II. Nội dung 

1. Thông báo ngân sách giao năm 2020 

2. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường 

3. Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12 

4.  Triển khai chương trình nhiệm vụ công tác tháng 01 

5.  Thảo luận. 

6.  Kết luận chung. 

Triển khai nội dung nghị quyết 

I. Thông báo ngân sách giao năm 2020 

II. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường 

III.  Đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 12 năm 2019 

1. Những hoạt động đã làm được 

1.1. Công tác tổ chức, tư tưởng chính trị: 

- Tiếp tục giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đội ngũ, triển khai hiệu quả phong trào 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 

và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12; 

- Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên; 

- Ra quyết định hợp đồng viên chức lần đầu cho đồng chí Vũ Hòa 

1.2. Công tác chuyên môn. 

- Xây dựng tiết dạy, nội dung báo cáo, tham dự các nội dung thi GVG cấp huyện. Kết 

quả: 2 đ/c Kim Anh, Đ/c Vân đạt giáo viên giỏi cấp huyện. 

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học, hoàn thành chương trình học kì I. Nâng cao chất lượng 

dạy buổi 2, tiếp tục thực hiện dạy học theo nhóm đối tượng phù đạo HS yếu theo nhóm đối 

tượng ở các khối lớp và ngay tại lớp mình phụ trách. 

- Tổ chức ôn tập cuối kỳ 1 cho học sinh  

- Thành lập hội đồng ra đề kiểm tra cuối kì 1 

- Tổ chức kiểm tra định kì cuối kì 1 theo đúng hướng dẫn của PGD&ĐT. 

- Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp trường 



- Lập danh sách học sinh tham dự thi tiếng Anh qua mạng cấp huyện 

- Tập huấn đánh học sinh theo đúng thông tư 22, hoàn thiện đánh giá học sinh vào sổ 

điện tử học kỳ 1 và học bạ theo đúng hướng dẫn. 

           - Hoàn thành chương trình và sơ kêt học kỳ 1, xây dựng bổ sung kế hoạch học kỳ 2 

- Tổ chức sinh hoạt tập thể vào ngày 22/12. 

- Hoàn thiện báo cáo khắc phục sau thanh tra chuyên ngành 

 1.3. Công tác phổ cập giáo dục: 

- Chuẩn bị tốt hồ sơ phổ cập, cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến thường xuyên 

theo đúng quy định. 

 1.4. Thư viện  - Thiết bị - Cơ sở vật chất 

- Duy trì tốt hoạt động của phòng TV- TB; 

- Kiểm tra, cung ứng sách vở cho học sinh. 

 - Tiếp tục phát động tủ sách dùng chung trong nhà trường. 

1.5. Đoàn Đội : 

 - Duy trì tốt mọi hoạt động của đội cờ đỏ, đội tuyên truyền măng non hoạt động sinh hoạt 

tập thể giữa giờ. 

- Tổ chức tốt sinh hoạt tập thể kỉ niệm ngày 22/12 

- Làm tốt công tác kế hoạch nhỏ 

1.6. Công tác chủ nhiệm: 

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội 

quốc phòng toàn dân 22-12. 

- Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 

- Sơ kết thi đua học kỳ 1. 

1.7. Công tác thi đua. 

- Sơ kết học kỳ 1 

Kết quả: 

STT Họ và tên 

Nhiệm vụ được 

giao 

Các danh hiệu thi đua 

LĐ 

TT 

CSTĐ cơ 

sở 

CSTĐ 

Cấp 

tỉnh 

CSTĐ toàn 

quốc 
GV tổ CBQL 

1 Vũ Đình Thuấn VP HT  CSTĐCS   

2 Nguyễn Thị Kim Anh 1.2.3   CSTĐCS   

3 Phạm Thị Thanh Vân 1.2.3   CSTĐCS   

4 Nguyễn Thị Oanh 1.2.3  LĐTT    

5 Phạm Thị Hiểu 1.2.3 PHT LĐTT    

6 Vũ Thị Nguyệt 1.2.3  LĐTT    

7 Nguyễn Thị Thoan 1.2.3  LĐTT    



8 Vũ Thị Tú 1.2.3  LĐTT    

9 Phạm Thị Thảo 1.2.3  LĐTT    

10 Lê Thị Hảo 1.2.3  LĐTT    

11 Phạm Thị Oanh 1.2.3  LĐTT    

12 Đặng Thị Tươi 1.2.3  LĐTT    

13 Bùi Thị Vân Anh 1.2.3  LĐTT    

14 Hoàng Thị Mến 1.2.3  LĐTT    

15 Hoàng Thị Hào 1.2.3  LĐTT    

16 Chu Thị Hoà 4+5  LĐTT    

17 Vũ Thị Kiều Hoa 4+5  LĐTT    

18 Trần Thị Vân Anh 4+5  LĐTT    

19 Nguyễn Thị Ngàn 4+5  LĐTT    

20 Nguyễn Thị Quyên 4+5  LĐTT    

21 Dương Thị Kim Thêu 4+5  LĐTT    

22 Vũ Thị Liên 4+5  LĐTT    

23 Phạm Văn Công 4+5  LĐTT    

24 Trần Thị Thu Hằng 4+5  LĐTT    

25 Chu Thị Hoài VP  LĐTT    

26 Phạm Thị Bến VP  LĐTT    

27 Phạm Thị Chinh VP  LĐTT    

28 Vũ Thị Vân Anh 1.2.3  HTNV    

29 Vũ Thị Hòa 1.2.3  HTNV    

30 Vũ Thị Hoa 1.2.3  HTNV    

31 Trần Thị Lĩnh 4+5  HTNV    

32 Vũ Thị Lãng 4+5  HTNV    

33 Lê Thị Trang 4+5  HTNV    

34 Phạm Thị Thủy 1.2.3  HTNV    

35 Vũ Đình Trường 4+5  HTNV    

        

1.8. Công tác kiểm định. 

- Bổ sung hồ sơ năm học 2018-2019 vào các tiêu chí 

1.9. Công tác bồi dưỡng 



- Dự tập huấn Chương trình GDPT 2018 cho CBQL tại Học viện QLGD (từ ngày 

03/12/2019 đến ngày 05/12/2019); tập huấn GD Lịch sử địa phương tại Sở GD&ĐT (ngày 04, 

05/12/2019). 

- Tham dự tập huấn Chương trình GDPT 2018, công tác truyền thông do Sở GD&ĐT tổ 

chức. 

- Triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 tới cán bộ, giáo viên (nghiên cứu tài liệu, 

thông tư); 

- Tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; 

- Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên. 

10. Công tác quản lý chỉ đạo 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, kế hoạch dạy học. 

- Chỉ đạo kiểm tra CMNV, CĐ theo kế hoạch. 

- Hàn thành chương trình học kì 1 năm học 2019-2020 

2. Hạn chế. 

- Ý thức của học sinh trong sinh hoạt tập thể chưa tốt 

- Các đồng chí trực ban chưa theo dõi các hoạt động trong buổi trực ban, chưa ghi đầy 

đủ vào sổ theo dõi trực ban. 

IV. Công  tháng 1 

Chủ để: Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân 

1. Công tác tổ chức, tư tưởng chính trị: 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua mừng Đảng, mừng xuân 

- Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên 

- Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác 

- Kí cam kết không sử dụng, vận chuyển chất cháy, nổ, pháo trong dịp trước và sau tết 

- Động viên cán bộ giáo viên trong dịp tết 

2.  Hoạt động dạy và học.  

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học . 

- Chỉ đạo bình xét thi đua học kì 1 

- Chỉ đạo hoàn thành nhận xét đánh giá trong sổ điện tử, học bạ, lưu hồ sơ theo đúng 

quy định. 

- Hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo, phần mềm chất lượng đúng thời gian quy định 

- Thực hiện chương trình học kỳ II, xây dựng thời khoá biểu học kỳ II (từ 13/01/2020) 

- Chỉ đạo nghiêm túc, có chất lượng chương trình thời khóa biểu. 

- Nâng cao chất lượng dạy buổi 2 . Tiếp tục BD học sinh giỏi , phù đạo HS yếu ngay tại 

lớp mình phụ trách, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh đạt chất lượng cao 

- Tham dự thi olimpic tiếng Anh qua mạng cấp huyện  

 - Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp. Tuyệt đối không làm việc riêng trong lớp. 

 - Tăng cường KT dự giờ thăm lớp đột xuất đối với những tiết buổi 2 . 

- Soạn bài và dạy trên lớp đảm bảo đúng yêu cầu KTKN cơ bản  



- Hoàn thiện sáng kiến nộp về trường theo đúng kế hoạch. 

- Tập huấn Chương trình GDPT 2018 đến toàn thể cán bộ, giáo viên (ND: nghiên cứu, 

lựa chọn SGK lớp 1; sinh hoạt chuyên môn,...). 

 3. Công tác PC  

- Duy trì tốt sí số học sinh, theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến thường xuyên. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, xử lý số liệu năm 2019, xây dựng triển khai công tác 

phổ cập năm 2020, tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

4. Công tác kiểm tra: 

- Dự giờ, kiểm tra đột xuất thường xuyên. 

- Kiểm tra CMNV thực hiện quy chế chuyên môn theo lịch 

5. Tổ chuyên môn. 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định. 

- Các nhóm chuyên môn hội ý, thống nhất chương trình giảng dạy cho phù hợp. 

- Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 

6.  Thư viện  - Thiết bị. 

- Sắp xếp và phân loại đồ dùng dạy học hợp lí, khoa học. 

- Duy trì tốt hoạt động của phòng TV- TB. 

- Cung ứng đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học cho học kỳ 2 

7. Công tác chủ nhiệm: 

- Rèn ý thức học sinh lớp mình. 

- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của nhà trường trong thời gian 

trước, trong và sau tết 

- Ký cam kết thực hiện nghiêm nghị định 36 của CP về việc cấm sử dụng, tàng trữ, vận 

chuyển pháo. 

- Nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các quy định của nhà trường 

và bên đoàn đội:  

+ Học sinh xếp hàng, đi theo đúng hàng từ của lớp ra đến cổng 

+ Cha mẹ...  chỉ đưa con và đón con ở ngoài cổng trường (Trừ những ngày mưa, rét 

được sự đồng ý của nhà trường mới được vào trường đón, đưa HS) 

- GVCN kết hợp với Đội để làm tốt các hoạt động NGLL 

- Quyết toán các khoản thu về trường. 

8. Đoàn Đội : 

 - Duy trì tốt mọi hoạt động của đội cờ đỏ, đội tuyên truyền măng non hoạt động sinh hoạt 

tập thể giữa giờ. 

- Kết nạp đội cho học sinh 

- Đăng ký mua tăm ủng hộ hội người mù huyện Bình Giang động viên mỗi em mua  

10000 đồng 

- Tham dự giải cờ Vua học sinh tiểu học trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hải 

Dương lần thứ X  



- Tập luyện đội diễu hành tham dự hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang dự kiến vào 

ngày 10/2 

+ Lựa chọn 31 học sinh, 1 HS nữ cầm cờ, 1 HS cầm biển trường, 30 em mặc đồng phục 

thể thao. 

9. Công tác quản lý chỉ đạo 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, kế hoạch dạy học. 

- Chỉ đạo kiểm tra CMNV, CĐ theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thanh toán tiền dạy vượt tiết cho giáo viên 

- Huy động các nguồn để động viên tết cho cán bộ giáo viên. 

 

G-  Ý KIẾN THẢO LUẬN: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Kết luận của chủ toạ:  

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng: 

- Thi đua mừng Đảng, mừng xuân 

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học . 

- Thực hiện chương trình học kỳ II, xây dựng thời khoá biểu học kỳ II 

- Chỉ đạo nghiêm túc, có chất lượng chương trình thời khóa biểu. 

 - Tham dự thi Olympic Tiếng Anh học sinh tiểu học cấp huyện 

- Tham dự giải cờ vua cấp tỉnh 

- Kí cam kết không sử dụng, vận chuyển chất cháy, nổ, pháo trong dịp trước và sau tết 

- Chỉ đạo giáo viên hoàn thành sáng kiến, nộp về nhà trường váo đầu tháng 2 

- Kiểm tra CMNV thực hiện quy chế chuyên môn theo lịch 

- Cung ứng đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học cho học kỳ 2 

Nghị quyết được thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2020 có 36 ý kiến tán thành đạt 100 %  

 

 Tráng Liệt, ngày 09 tháng 01 năm 2020 

Chủ toạ 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 

Thư ký 

 

 

 

 

 

 

 


