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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội học, Hội giảng năm học 2021 - 2022 

Căn cứ công văn số 1556/SGDĐT-GDTrH-GDYX về việc hướng dẫn thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục đối với cấp THCS năm học 2021-2022; 

Căn cứ công văn số 1557/SGDĐT-GDTrH-GDYX về việc hướng dẫn thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục đối với cấp THPT năm học 2021-2022; 

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng 

Đức. 
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức lập kế hoạch tổ chức Hội học, hội giảng 

năm học 2021 – 2022 như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 
- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; 

tổ chức lớp học; khai thác có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; 
- Góp phần thực hiện các phong trào thi đua của trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội 

và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo; 
- Giúp nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần 

tạo động lực phát triển cho sự nghiệp giáo dục của trường và của tỉnh. 
- Ban giám hiệu nhà trường đánh giá được thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới của giáo dục; 

2. Yêu cầu 
Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy khách quan, công bằng, khuyến khích động viên 

giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy. 
II. Thời gian, nội dung 

- Đợt 1: 2 tuần từ 01/11/2021 – 14/11/21 với chủ đề “ Ứng dụng CNTT trong dạy học” 
- Đợt 2: 3 tuần từ 28/02/2022-20/3/22 với chủ đề “Tổ chức trò chơi trong dạy học tích cực” 

Cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba. 
III. Danh sách và lịch thao giảng 

1. Danh 
sách Đợt 1 

STT Họ và tên Môn Ghi chú 



1 Nguyễn Văn Vĩnh Toán  

2 Nguyễn Thị Xuân GDTC  

3 Vũ Thị Lan Ngữ văn  

4 Nguyễn Thị Hoa Sen Tiếng anh  

5 Nguyễn Thị Nhài Lịch sử  

6 Phạm Thị Duyên Địa lí  

7 Trương Thị Mỹ Duyên Vật lí THPT  

8 Trần Thị Lành Sinh học THCS  

9 Nguyễn Phượng Huế Hóa học THPT  

 

2. Lịch thao giảng 
 

Tuần từ Buối Thứ 5 (04/11/2021) Thứ 6 (05/11/2021) 

 
 

01/11/2021- 
06/11/2021 

Sáng 
Tiết 2 

Nguyễn Phượng Huế-11A1  

Sáng 

Tiết 3 
 

Nguyễn Văn Vĩnh-12A5 

 
Nguyễn Thị Hoa Sen-10A2 

 
 

Tuần từ Buối Thứ 2 

(08/11/2021) 

Thứ 3 (09/11/2021) Thứ 4 (10/11/2021) 

 Sáng 

Tiết 2 

 Phạm Thị Duyên- 

12A2 

Trần Thị Lành-6A1 

 Sáng  Nguyễn Thị Nhài- Nguyễn Thị Xuân- 

08/11/2021- 

13/11/2021 

Tiết 3 7A1 12A3 

Chiều 
Tiết 2 

Trương Thị 
Mỹ Duyên- 

10A1 

  

 Chiều Vũ Thị Lan   

 Tiết 3 11A4 

Lưu ý: 
- Thời gian học như theo thời khóa biểu. 

- Đối với 2 tiết giảng chiều thứ 2 ngày 08/11/2021 tổ chức tại nhà đa năng. Yêu cầu tất cả 
các thầy cô không có nhiệm vụ khác tham dự đầy đủ. 

 
- Đối với các tiết thao giảng khác, giáo viên lên lớp đúng vị trí lớp dạy, BGK và các thầy cô 

không trong thành phần BGK nếu không có nhiệm vụ khác dự giờ tại phòng họp nhà tiểu 



học. 

- Sau các giờ thao giảng, đề nghị các đồng chí trong thành phần BGK nộp ngay kết quả về 
Đc Phạm Thị Huyền. 

Đợt 2 (Lịch bổ sung sau) 
III. Phân công nhiệm vụ 

1. Đồng chí Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban chuyên môn 
- Tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai đến các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả dự giờ, thao giảng 

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các tổ chuyên môn và giáo viên triển khai thực hiện kế hoạch 
- Tổ chức chấm điểm, xếp loại các giờ thao giảng. 
2. Các đồng chí khác trong trong Ban chuyên môn tham gia chấm điểm và xếp loại các 

giờ thao giảng. 
3. Giáo viên 

- Giáo viên được phân công thao giảng, phân công dự giờ thực hiện nghiêm túc theo kế 
hoạch. 

     Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội học, Hội giảng năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu 
học, THCS và THPT Hồng Đức. Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc 

và hiệu quả./. 

 


