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KẾ HOẠCH
Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS năm học 2018-2019
Thực hiện Công văn số 529/PGDĐT-NV ngày 17 tháng 9 năm 2018
của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo
dục Trung học năm học 2018-2019,
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ
môn cấp THCS năm học 2018-2019 như sau:
1. Mục tiêu.
- Bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho tổ trưởng, đổi mới cách
sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy cấp THCS góp phần hoàn thành nhiệm
vụ giáo dục năm học 2018-2019 theo yêu cầu.
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “trường học
kết nối” để tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy
với đồng nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố.
2. Nội dung hoạt động.
2.1. Tiếp tục Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
giảng dạy qua trang mạng “trường học kết nối”, qua địa chỉ email của bộ môn.
2.2. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn, hội giảng các môn để trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của các giáo viên trong địa bàn thành phố.
Phối hợp tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn, hội giảng cấp tỉnh (nếu có).
2.3. Tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở huyện/tỉnh khác.
2.4. Thẩm định phân phối chương trình các trường THCS; định hướng,
tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông mới.
2.5. Tập huấn chuyên môn và triển khai lại các nội dung đã được tập
huấn.
2.6. Thăm và tìm hiểu hoạt động tổ chuyên môn các trường THCS. Hỗ
trợ giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức giảng dạy và hoạt động theo định
hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.
2.7. Biên soạn cấu trúc nội dung ôn tập kiểm tra học kì từng bộ môn tạo
sự thống nhất trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở các trường trên địa bàn thành
phố để vừa đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng vừa phù hợp với trình độ học
sinh.

2.8. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kì, câu hỏi kiểm tra theo từng
cấp độ nhận thức ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lí, Tiếng Anh. Riêng lớp 9 xây dựng thêm ngân hàng câu hỏi theo hướng
tiếp cận với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 chuyên (các môn: Ngữ văn,
Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học) giúp các em làm quen với các
dạng đề thi để từ đó nâng cao tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 và lớp 10 chuyên
trong năm học 2019-2020.
2.9. Ra đề thi, phản biện đề thi, chấm thi học sinh giỏi, cộng tác viên
thanh tra, ra đề kiểm tra học kỳ, chấm thẩm định bài kiểm tra học kỳ…
3. Tổ chức thực hiện.
3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn.
- Phối hợp với các tổ bộ môn tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
- Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị bạn.
- Kiểm tra sinh hoạt của giáo viên trên trang mạng “trường học kết nối” ở các
đơn vị trường học theo quy định của Sở GDĐT.
3.2. Hiệu trưởng trường THCS.
- Không xếp thời khóa biểu giảng dạy cho giáo viên trong các ngày bộ
môn theo quy định.
- Tạo điều kiện để giáo viên tham gia sinh hoạt Hội đồng bộ môn; hỗ trợ
tổ chức các buổi hội thảo, hội giảng bộ môn tại đơn vị khi có yêu cầu của Phòng
Giáo dục và Đào tạo.
- Quản lí trang “trường học kết nối” của đơn vị.
3.3. Tổ trưởng, các thành viên của HĐBM.
- Đóng góp xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thảo chuyên môn, hội giảng theo định
hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.
- Tổ chức hoạt động của tổ bộ môn hiệu quả, thiết thực.
- Tập huấn chuyên môn (triển khai tập huấn lại các nội dung đã được tập
huấn từ Sở GDĐT).
- Tham gia thẩm định phân phối chương trình; định hướng, tiếp cận
Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức giảng dạy và hoạt
động theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.
- Đề xuất ý kiến cho phòng GDĐT trong việc chỉ đạo, định hướng chuyên
môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.
4. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện các hoạt động của Hội đồng bộ môn chi theo quy định
tài chính hiện hành.
5. Ngày bộ môn.
Ngày
Môn

Thứ Ba
Ngữ văn,
Sinh học –
Công nghệ,
GDCD.

Thứ Tư
Lịch sử,
Toán học,
Tin học.

Thứ Năm
Địa lí, Vật lí –
Công nghệ,
Âm nhạc,
Mỹ thuật.

Thứ Sáu
Tiếng Anh,
Hoá học,
GDTC.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn năm học 2018-2019
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS, và các
thành viên của Hội đồng bộ môn thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này, các ý
kiến trao đổi, đóng góp liên hệ với Phòng GDĐT (qua Tổ Nghiệp vụ-Kiểm tra)
để tiếp nhận, giải quyết./.
Nơi nhận:
- LĐP;
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Thành viên HĐBM;
- Lưu VP, NV (S).
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