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SỞ GD & ĐT  BẮC GIANG 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 

Số: 30/KH-THPTNSL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2020 

 

HỌP ĐẢNG BỘ - HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM 
 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 03/2020 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2020 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng - Mừng 

Xuân, hưởng ứng “Tết trồng cây” do địa phương phát động. 

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình nội dung dạy học học kì II. Duy 

trì kỷ cương, nền nếp dạy và học, sỹ số học sinh sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục tăng cường các 

hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  

4. Triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-

19. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó hoạt động hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học 

trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid -19 được nhà trường quan tâm nhằm đáp ứng nhu 

cầu học tập của học sinh, góp phần phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý học sinh. 

5. Tập trung các nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng HSG văn hóa cấp tỉnh. 

(số lượng và chất lượng giải). 

6. Triển khai và hoàn thiện các yêu cầu Công văn của Sở GD&ĐT và cấp trên. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Công tác đảng 

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Thành ủy.  

- Hoàn thiện việc đăng ký, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 

2020, gửi Thành ủy theo đúng thời gian quy định. 

- Hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc (24, 26/2); Gửi Thành ủy Đề án nhân sự nhiệm 

kì 2020- 2025; Hoàn thành các Văn bản chuẩn bị đại hội Đảng bộ; 

- Các Chi bộ hoàn thành kế hoạch KTGS năm 2020 theo đúng quy định. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam vào đúng ngày 03/02/2020 với chủ đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại - 

sống mãi trong lòng dân tộc”. 

- Quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg  ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt. 

- Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…  

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục 

2.1. Giáo dục đạo đức 
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- Bám sát chủ đề năm học; Ổn định và duy trì kỷ cương, nề nếp ngay sau khi nghỉ Tết 

Nguyên đán; Việc xử phạt HS vi phạm nội quy phải dựa vào tính chất, mức độ để giáo dục, răn 

đe, ngăn ngừa. 

- Quán triệt việc thực hiện cam kết về ATGT, ATVSTP; không uống rượu, bia, chất kích 

thích, gây nghiện; không tàng trữ chất gây cháy, nổ; không tàng trữ vũ khí sát thương; không 

kích động gây mâu thuẫn, đánh nhau ... 

- Phổ biến cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh của trường chủ động với công tác 

phòng, chống dịch, thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học. 

- Thành lập Ban phòng, chống dịch Covid -19, phân công nhiệm vụ và trực cụ thể. 

2.2. Nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng HSG 

- Tích cực ôn tập, kiểm tra các đội tuyển HSG văn hóa cấp tỉnh. Giáo viên phụ trách đội 

tuyển thi HSG giao bài kiểm tra số 4, 5 cho học sinh (thông qua email hoặc mạng xã hội).  

- Giáo viên phụ trách đội tuyển thi thí nghiệm thực hành tiếp tục giao bài cho HS (thông 

qua email hoặc mạng xã hội). 

- Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã triển khai các giải pháp hỗ trợ tối đa học sinh trong tự 

học và ôn tập. Cụ thể, giáo viên thiết lập e-mail, zalo, messenger để giao bài tập; ứng dụng các 

phần mềm dạy học trực tuyến như: Zoom, Google classroom, MS Teams, SHub classroom,... 

Đặc biệt tập thể giáo viên nhà trường đã xây dựng ngân hàng câu hỏi theo chương (phạm vi 

kiến thức trong học kì I) và bộ phận giáo vụ đã upload lên phần mềm Viettel Study. Trong hai 

tuần đầu tháng 02/2020, toàn bộ học sinh nhà trường đã thực hiện bài tự kiểm tra đánh giá trên 

phần mềm Viettel Study bằng máy tính bàn, hoặc thiết bị thông minh thông qua một tài khoản 

trên phần mềm Viettel Study (tài khoản có thể được cấp đồng bộ theo đơn vị trường hoặc học 

sinh tự tạo). Kết quả 02 bài kiểm tra được xuất file excel gửi tới giáo viên toàn trường và phụ 

huynh học sinh. Đây cũng là một kênh thông tin để đánh giá việc rèn luyện, tự học của học 

sinh; thông tin kịp thời cho cha mẹ học sinh trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19.  

- Tiếp tục triển khai các đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ lần thứ 16 năm 2020 

theo công văn 1379 ngày 05/12/2019 của Sở GD&ĐT.  

- Làm bài bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. 

3. Hoạt động của Ban pháp chế trường học, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Ban tư vấn hoạt động ngoài giờ lên lớp và GVCN phổ biến Luật ATGT đường bộ năm 2008 

và Luật bảo vệ môi trường năm 2014 vào các giờ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp. 

4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Tiếp tục sửa chữa, khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất, duy trì cảnh quan sư phạm 

Xanh - Sạch - Đẹp. 

5. Các hoạt động đoàn thể 

5.1. Công đoàn 

Phát động thi đua và tổ chức các hoạt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày 

thành lập Đảng 03/02... (có kế hoạch hoạt động riêng). 

5.2. Đoàn thanh niên 

-Tiếp tục duy trì, ổn định nề nếp học sinh; hoạt động các CLB; Hoàn thành công trình 

thanh niên chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/2/2020; Phối hợp tổ 

TD-QP luyện tập cho HS tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng và đồng diễn tại Lễ khai 

mạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Bắc Giang năm 2020 tại nhà thi đấu mới tỉnh Bắc Giang.  

- Quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần hỗ trợ nhân đạo tạo việc làm cho người 
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khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hòa nhập cộng đồng “Thắp sáng 

ước mơ” tại các cơ sở giáo dục trong tháng 03 năm 2020. 

Lưu ý: Việc tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ phải đảm bảo ý nghĩa thiết thực, 

đúng theo các quy định của Nhà nước, không ảnh hưởng đến việc dạy học tại các nhà trường. 

6. Các hoạt động khác 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh và Sở GD&ĐT về công tác 

phòng chống dịch Covid - 19 và lịch trực chống dịch của nhà trường. 

- Phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách HCM năm 2020 của Sở GD&ĐT. 

- Chuẩn bị phục vụ HKPĐ lần thứ X vào ngày 10/02/2020: 

+ Từ 8h00, tại Phòng họp tầng 2 nhà A1: Họp Ban tổ chức, họp chuyên môn, duyệt hồ 

sơ;  

+ Từ 9h00, tại Thư viện Nguyễn Tất Thành: Họp chuyên môn, duyệt hồ sơ; 

 + Từ 13h30: Tổ chức bắt thăm, tập huấn trọng tài. 

         * Đánh giá chung 

 Ưu điểm 

- Hoàn thành nhiều nội dung của công tác Đảng; 

 Thực hiện tốt việc hỗ trợ học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ do dịch bệnh; Các tổ nhóm 

chuyên môn đã tích cực ra bài tập cho HS tự ôn tập và ra đề kiểm tra trên Viettel Study; 

- Đ/c Tuấn, Tài đã tích cực cùng BGH upload đề thi kịp thời, chất lượng lên Viettel 

Study để HS tự kiểm tra sau khi đã ôn tập; 

- Các đội tuyển HSG văn hóa, đội tuyển thi TNTH tích cực ôn tập. Đội tuyển HSG văn 

hóa hoàn thành bài kiểm tra đội tuyển số 4; 

- Đ/c Kim Phương tích cực triển khai cuộc thi AIMO 2020. 

- Đ/c Dung (tổ Toán - Tin) đã tích cực đưa tin, bài lên Website trường. 

 Hạn chế 

- Một số HS chưa tích cực tự học, tự ôn tập; Một số HS không thi theo tài khoản do nhà 

trường cấp (Có danh sách); 

- Các HS không thi, thi không đủ số môn (tối thiểu 5 môn/ HS, theo tổ hợp) sẽ xem xét 

việc rèn luyện trong học kì II. 

        B. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2020 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Phát động thi đua và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2020) gắn với việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong thanh niên và đoàn viên học 

sinh. 

2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình nội dung dạy học. Duy trì kỷ 

cương, nền nếp dạy và học. Tiếp tục tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện; nâng cao vai trò của tổ trưởng chuyên môn và GVCN.  

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG văn hóa cấp tỉnh, thí nghiệm, thực hành để nâng 

cao số lượng và chất lượng giải. Tổ chức ôn luyện, kiểm tra, rèn kỹ năng làm các dạng bài thi, 

rút kinh nghiệm.trong việc ôn thi THPT quốc gia. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Công tác đảng 
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- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Thành ủy: Chỉ thị của BTV 

thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2020; Hướng dẫn 

nội dung thi đua công tác dân vận; Theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân đối với đại hội đảng 

các cấp; Chương trình công tác tháng 03/2020.  

- Hoàn thiện hồ sơ nhân sự tham gia BCH Đảng bộ (8 đ/c), nộp cho đ/c Đặng Thj Minh 

Ngọc trước 05/03/2020. 

- Hoàn thiện các bài dự thi tìm hiểu Đảng CSVN, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi 

mới, xong trước 25/03/2020. 

- Phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách HCM” năm 2020 theo hướng dẫn của Thành ủy.  

- Phân công nhiệm vụ và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ trường 

THPTNSL nhiệm kỳ 2020- 2025  

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục 

2.1. Giáo dục đạo đức 

Tiếp tục tăng cường việc quản lý nề nếp dạy học và giáo dục đạo đức HS. Quán triệt, 

nhắc nhở HS thực hiện nghiêm các quy định về việc phòng chống dịch Covid -19. Phân công 

cụ thể từng đối tượng từ Hiệu trưởng, PHT, GVCN, NV Y tế, bảo vệ thực hiện phòng, chống 

dịch theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.  

2.2. Nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng HSG 

Sở GD&ĐT có công văn điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học: Từ 13/01 đến 

27/06/2020 (18 tuần thực học), kết thúc năm học trước 30/06/2020; Hoàn thành tuyển sinh lớp 

10 trước 15/08/2020. Các mốc thời gian khác không thay đổi. 

- 02/03- 08/03: Tích cực ôn tập cho thi HSG văn hóa và thi TNTH; Gặp mặt HS dự thi 

HSG văn hóa và giáo viên giảng dạy; 

- 09/03- 15/03: 10/03: Thi HSG văn hóa cấp Tỉnh. 

Giáo viên dạy 3 môn Lí, Hóa, Sinh lớp 12 thống kê các HS thi có khả năng chỉ đạt < 3,5 

điểm (Với các HS chọn tổ hợp KHTN để thi THPT QG). Nộp danh sách thống kê cho đ/c Lực 

trước 16h00 ngày 14/03/2020; 

- 16/03- 22/03: Triển khai làm SKKN: đối với GV đăng kí hoàn thành XSNV, CSTĐ, 

khen cao (có hướng dẫn chi tiết); 16h00 ngày 21/03: Họp CMHS có con học yếu tổ hợp 

KHTN khối 12 (cả HS và CMHS); 

- 23/03- 29/03: Triển khai kế hoạch thi tháng lần 3 (có kế hoạch chi tiết riêng). 

- Tiếp tục triển khai các đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ lần thứ 16 năm 2020 

theo công văn 1379 ngày 05/12/2019 của Sở GD.  

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra về việc dạy nghề của trung tâm GDTX-DN 

tỉnh vào vào 14h00 thứ Sáu ngày 06/03/2020. GV dạy nghề nộp hồ sơ dạy nghề, GVCN nộp 

Sổ ghi đầu bài về công tác giáo dục hướng nghiệp cho đ/c Đặng Thị Minh Ngọc kiểm tra trước 

14h00 ngày 02/03/2020. 

* Lưu ý: 

- Ngoài các nội dung trên, các nội dung kiểm tra chung, dự giờ, thanh tra theo kế hoạch 

chuyên môn. 

- Tập trung cao cho ôn luyện HSG cấp Tỉnh. 

- Tăng cường dạy học tích cực, trong đó nhấn mạnh việc hướng dẫn HS tự học. Tăng 

cường kiểm tra tại lớp để lấy điểm kiểm tra bài cũ. 
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3. Công tác tổ chức 

-Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu (môn Sinh) nhận Quyết định nghỉ chế độ từ 01/03/2020; 

- Đ/c Nguyễn Thị Thảo thay đ/c Vũ Kim Phượng - giữ chức vụ Tổ phó tổ Văn phòng; 

- Đ/c Nguyễn Văn Hướng: Hỗ trợ bảo vệ việc kiểm tra, giám sát xe HS; phụ trách điện, 

nước và các công việc khi BGH điều động; 

- Đ/c Long (Cán bộ Tin học): Đánh trống (sáng, chiều), phụ trách các phòng Tin học, 

đường mạng, hỗ trợ CBGV, NV về CNTT; hỗ trợ đ/c Lê Văn Lực (PHT) tổ chức thi, kiểm tra 

và các công việc khi BGH điều động. 

- Đ/c Hà (môn Tin): Thêm công việc phụ trách cơ sở dữ liệu nghành. 

- Hợp đồng với đ/c Ngô Văn Tịch làm bảo vệ từ 01/03/2020; tiếp tục hợp đ/c bảo vệ với 

đ/c Liên và đ/c Thành (Lao công). 

4. Hoạt động của Ban pháp chế trường học, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tổ chức hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp với chủ đề "Tôi chọn Nghề - Nghề chọn 

Tôi" kết hợp với tư vấn chọn các môn thi THPT quốc gia thông qua các buổi sinh hoạt tập thể. 

- Phổ biến quy chế thi THPT quốc gia và xét TN THPT. 

5. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị và tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc phòng 

chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Sở GD: Dán pano các phòng học, khu vệ sinh, nơi 

nhiều người qua lại; lắp thêm 13 bồn rửa tay đầu nhà B2, A2, B3. 

- Chuẩn bị  cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho thi HSG cấp Tỉnh vào ngày 

10/03/2020 (có kế hoạch cụ thể). 

- Thực hiện trồng cây mới trước nhà B3. 

6. Các hoạt động đoàn thể 

6.1. Công đoàn 

- Phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: 08/03, 26/03. 

- Các hoạt động khác: (có kế hoạch riêng). 

6.2 Đoàn thanh niên 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3: trò 

chơi dân gian, các trò chơi tập thể; giải bóng đá nữ trường THPT Ngô Sĩ Liên năm học 2019– 

2020. (Thời gian dự kiến Từ 07/03/2020 - 15/03/2020); ngày đoàn viên với chủ đề “Sáng tạo 

trẻ”, sân chơi tiếng Anh chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... 

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ mitting kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn (thứ 

Năm ngày 26/03/2020). 

- Phát động phong trào "Kế hoạch nhỏ" lần 2 năm học 2019 - 2020:  

+ Nội dung: Chi đoàn phát động phong trào đến các đoàn viên thu gom giấy vụn các loại. 

Cụ thể: Các lớp xây dựng kế hoạch phân loại rác ngay tại lớp. Gom giấy vụn, giấy viết đã qua 

sử dụng để xây dựng quỹ lớp. Cá nhân thu gom giấy vụn ở nhà để xây dựng quỹ "Kế hoạch 

nhỏ" của đoàn trường. 

+ Vận động: Mỗi đoàn viên thu gom 3 kg giấy vụn. 

+ Thời gian nộp: Thứ 6; 7 ngày 20; 21/03/2020 (Nộp cho cô Ngô Thị Thanh Thảo). 

- Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm và văn hóa học đường cho học sinh thông qua nội 

dung sinh hoạt chi đoàn (vào tiết 1 thứ Hai hàng tuần). 

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh vào giờ chào cờ. 

- Tiếp tục duy trì các bài viết “ Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên 
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fanpage của Đoàn trường, duy trì các hoạt động của các CLB: Tài Hoa, xung kích, văn nghệ, 

Tiếng Anh…; các buổi lao động XHCN vào chiều thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. 

- Các hoạt động khác triển khai theo kế hoạch của Nhà trường và Đoàn cấp trên. 

7. Các hoạt động khác 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch 

Covid19.   

- Phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị 01 ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; thực hiện nghiêm các quy định 

thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 

TNCSHCM 26/3. 

- Tiếp tục triển khai các cuộc thi: An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (mỗi tổ 01 

bài chất lượng cao nộp chậm nhất 02/3/2020)... 

C. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG 03/2020 

1. Họp Liên tịch: Tiết 2 sáng thứ Hai, 02/03/2020. 

2. Họp Đảng bộ và HĐ sư phạm: 14h00 ngày 02/03/2020. 

3. Kiểm tra việc dạy nghề: 06/03/2020. 

4. Thi HSG văn hóa cấp tỉnh vào cuối tháng 03/2020 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

5. Họp CMHS có con học yếu tổ hợp KHTN khối 12 (cả HS và CMHS): 16h00 ngày 

21/03/2020. 

6. Thi tháng lần 3: dự kiến sang đầu tháng 04/2020 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường yêu cầu BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, các tổ chuyên môn, các CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, khó khăn, xin gặp Ban lãnh đạo trường để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 

- Liên tịch; 

- Lưu VT, VP. 

Bản điện tử: 

- Lãnh đạo (để chỉ đạo); 

- Các TTCM; 

- Toàn thể CB, GV, NV (để thực hiện).  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Xuân 

 


