
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 

TRƯỜNG TH TRÁNG LIỆT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG 

THÁNG 02 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. Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1 

2.  Triển khai chương trình nhiệm vụ công tác tháng 2 

3.  Thảo luận. 

4.  Kết luận chung. 

Triển khai nội dung nghị quyết 

A.  Đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 1 năm 2019 

I. Những hoạt động đã làm được 

1. Công tác tư tưởng chính trị và truyền thông: 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Đảng, mừng xuân 

- Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên 

- Thông báo ngân sách giao và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường năm  

2020. 

 - Ký cam kết thực hiện tốt nghị định 36 của chính phủ 

 - Động viên cán bộ giáo viên trong dịp tết 

- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Hai tốt”; kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu 

thi đua học kì I năm học 2019 - 2020. Thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đúng quy 

định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

2.  Hoạt động dạy và học.  

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học . 

- Thực hiện tổ chức kiểm tra định kì, hoàn thiện đánh học sinh cuối học kì I năm học 

2019 - 2020; Hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo; 

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

 - Tham dự thi olimpic tiếng Anh qua mạng cấp huyện  

 - Sơ kết học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kì II. 

3. Công tác PC 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-XMC năm 2020; 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, tham mưu với ban phổ cập ra quyết định thành lập tiểu 

ban phổ cập năm 2020. 

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 đúng quy định. 

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:  

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

- Nhắc nhở học sinh thực hiện cách phòng bệnh chống dịch bệnh viêm phổi do virut 

corona 

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. 

- Triển khai công tác từ thiện, mua tăm ủng hộ hội người mù huyện Bình Giang 

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. 

- Niêm yết kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. 

II. Những hạn chế. 

Công tác tự học tự bồi dưỡng của giáo viên chưa thường xuyên; 

Ý thức tự giác về thời gian dạy và học, vệ sinh trường, lớp, giữ gìn tài sản chung của 

giáo viên và học sinh chưa cao 

Vệ sinh mọt số lớp chưa thường xuyên, còn phải nhắc nhở nhiều 

Theo dõi, cập nhật diễn biến các buổi học của giáo viên trực ban chưa thường xuyên 

theo đúng quy định. 

B. Công  tháng 2 

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

1. Công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, thi đua, truyền thông 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Đảng, mừng xuân 

- Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên 

- Phát động phong trào Tết trồng cây tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh trong các nhà trường ( mỗi lớp trồng 1 chậu cây cảnh tại hành lang của lớp) 

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do 

virut corona theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Nhận hồ sơ thi tuyển viên chức theo đúng kế hoạch. 

2.  Hoạt động dạy và học.  

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học sau tết. 

- Xây dựng thời khoá biểu học kỳ II phù hợp. 



- Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng, phụ đạo các đối tượng học 

sinh; ổn định mọi nề nếp chuyên môn; 

- 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  

- Thu và chấm sáng kiến kinh nghiệm, lựa chọn SK, tập hợp kết quả theo đúng biểu 

mẫu, nộp về phòng theo đúng kế hoạch ( Giáo viên nộp về trường ngày 20/2/2020 

- Tổ chức hội giảng và thi giáo viên giỏi cấp trường Đợt 2 Mừng Đảng, mừng xuân, 

chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 theo kế hoạch đã triển khai. 

- Bồi dưỡng và tham dự thi tiếng anh, thi giải toán tiếng anh và toán tiếng Việt qua 

mạng các cấp 

- Bồi dưỡng, lập danh sách học sinh tham dự Trạng nhí tiếng Anh Victoria. 

- Rà soát hồ sơ chuyên môn nhà trường, tổ chuyên môn, cá nhân chuẩn bị đón đoàn 

thanh tra của Sở GD&ĐT (tháng 03/2020); 

 - Tham dự giao lưu “Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 4” theo kế hoạch; 

 + Nội dung gồm 2 phần 

 Phần 1: Giải toán bằng tiếng Việt: TN 10 câu, tự luận 2 câu 

 Phần 2: Giải toán bằng Tiengs Anh: tự luận 2 câu 

 - Tham dự hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang tại sân vận động Nhân Quyền. 

3. Công tác PC, kiểm định chất lượng  

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

 - Tham mưu địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập, xây dựng kế hoạch phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ năm 2020. 

- Triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra, cập nhật số liệu trên phần mềm, phiếu điều tra,... 

4. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên 

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức; 

- Hoàn thiện việc nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018; báo 

cáo về PGD&ĐT trước ngày 21/02/2020; 

- Nghiên cứu tài liệu GDĐP của Sở GD&ĐT, báo cáo tổng hợp về Phòng GD&ĐT trước 

ngày 13/02/2020. 

- Chuyên đề chương trình SGK năm 2018 

5. 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, của đội. 

- Vệ sinh lớp học, tuyên truyền, triển khai các văn bản về phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; Theo dõi báo cáo tình hình học sinh của lớp  

6. 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 hợp chuyên môn hướng dẫn học sinh tham dự Giao lưu tìm hiểu Kĩ năng tham gia 

giao thông an toàn 

- Tham dự thi tìm hiểu ATGT 

7. Công tác phối hợp 



- Phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị các ngày lễ, 

sinh hoạt tập thể trong tháng 3. 

C.  Ý kiến thảo luận 

Nghị quyết được thông qua ngày ...tháng 02 năm 2020 có .... ý kiến tán thành đạt ...%  

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

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

D. Nhiệm vụ trọng tâm trong tâm 

- Đẩy mạnh hoạt động dạy và học chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2020). 

- Phát động phong trào Tết trồng cây tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

trong các nhà trường ( mỗi lớp trồng 1 chậu cây cảnh tại hành lang của lớp) 

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virut 

corona theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Nhận hồ sơ thi tuyển viên chức theo đúng kế hoạch. 

- Tham dự giao lưu “Câu lạc bộ Toán tuổi thơ lớp 4” theo kế hoạch; 

- Hoàn thiện việc nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 

 

 Kẻ Sặt, ngày ....tháng .... năm 2020 

Chủ toạ 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 

Thư ký 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC 

TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO CHỦNG MỚI CORONA GÂY RA 

( Thời gian trực theo số thứ tự và theo vòng mỗi vòng 1 ngày lần lượt bắt đầu từ ngày 

04/2/2020 đến khi đi học bình thường theo chỉ đạo của cấp trên) 

Chú ý: Cán bộ giáo viên trực phải có mặt ở trường từ 7h 30 sáng đến 16h30, nắm bắt kịp thời 

tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên, học sinh; báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo. 

STT Họ và tên cán bộ giáo viên trực 
Trực lãnh đạo và tổ văn phòng 

Lãnh đạo Cán bộ VP 

1 
Nguyễn Thị Kim Anh 

Thuấn Bến 

Phạm Thị Thanh Vân 

2 
Nguyễn Thị Oanh 

Hiểu Hoài 
Vũ Thị Nguyệt 

 Nguyễn Thị Thoan Thuấn Bến 



Vũ Thị Tú 

3 
Phạm Thị Thảo 

Hiểu Hoài 
Lê Thị Hảo 

4 
Phạm Thị Oanh 

Thuấn Bến 

Đặng Thị Tươi 

5 
Bùi Thị Vân Anh 

Hiểu Hoài 
Hoàng Thị Mến 

6 
Hoàng Thị Hào 

Thuấn Bến 

Chu Thị Hoà 

7 
Vũ Thị Kiều Hoa 

Hiểu Hoài 
Trần Thị Vân Anh 

8 
Nguyễn Thị Ngàn 

Thuấn Bến 

Nguyễn Thị Quyên 

9 
Dương Thị Kim Thêu 

Hiểu Hoài 
Vũ Thị Liên 

10 
Phạm Văn Công 

Thuấn Bến 

Trần Thị Thu Hằng 

11 
Phạm Thị Chinh 

Hiểu Hoài 
Vũ Thị Vân Anh 

12 
Vũ Thị Hoa 

Thuấn Bến 

Trần Thị Lĩnh 

13 
Vũ Thị Lãng 

Hiểu Hoài 
Lê Thị Trang 

14 
Phạm Thị Thủy 

Thuấn Bến 

Vũ Đình Trường 

 

 


